
Uitslagen afgelopen weekend: Bardiensten weekend:

ZZ&PC De Devel H1 - NieMo-Van Vliet (SG) H2 8 - 6 Begin Eind

ZZ&PC De Devel Da1 - -

ZZ&PC De Devel H2 - MNC Dordrecht H6 8 - 5

ZZ&PC De Devel H3 - DWF H1 6 - 2

ZZ&PC De Devel H4 - MNC Dordrecht H8 10 - 4

ZZ&PC De Devel CJ1 - -

ZZ&PC De Devel DG1 - ZPB H&L Productions DG3 19 - 2

ZZ&PC De Devel EG1 - De Kempvis EG2 0 - 20

27-Jan 15:00 W-DG2D

27-Jan 16:30 W-D3B

27-Jan 18:00 W-H4D

27-Jan 18:30 W-H5B

27-Jan 21-:05 W-H2B

28-Jan 15:30 W-H3C

TeamHeren 1

Dames 1

Weekbrief 17

Heren 4

Heren 2

Week 4   23-01- t/m 29-01-2017

Heren 3

Vertrek: 14:30 Zwembad: De Kulk - Veld 1, VLAARDINGEN

Wedstrijden weekend uit:

Jongens

Pupillen 5

BZC Da2 - ZZ&PC De Devel Da1

Pupillen 7

Vertrek: 14:00

BZC DG1 - ZZ&PC De Devel DG1

Zwembad: De Hofstee, BERGAMBACHT

ZVVS H5 - ZZ&PC De Devel H2

Vertrek: 15:30

BZC H4 - ZZ&PC De Devel H3

Zwembad: De Hofstee, BERGAMBACHT

Vertrek: 17:00 Zwembad: De Hofstee, BERGAMBACHT

Vertrek: 17:30 Zwembad: H2O, HARMELEN

OZV H3 - ZZ&PC De Devel H4

BZC H1 - ZZ&PC De Devel H1

Vertrek: ? Zwembad: De Hofstee, BERGAMBACHT



27-Jan
27-Jan
29-Jan

Sander Smaal
Desiree Pantekoek
Leendert den Braasem



Beste ouders en zwemmers,

In het clubhuis staat al maanden een prullenbak vol met gevonden kleding en schoenen.

Komende 2 zaterdagen zijn het kijk dagen, wat na deze 2 mogelijkheden niet is

opgehaald gaat naar de kleding container.

Met vr gr de clubhuisbeheerder



…je nog steeds kunt aanmelden als vrijwilliger bij Jos of Brian

…er vriendelijk verzocht wordt om deze week het geld in te leveren bij Kelly (D1) of Daan (H1)

…dit ook gestort mag worden..

...Rekeningnummer is: CJ van der Meer NL61INGB0008630467

…de aanmeldingen binnen stromen voor de BBQ en de feestcommisie dit erg leuk vind !!



Naast waterpolo zijn tekenen en gitaarspelen twee andere hobby’s van Romy. Ze weet nog 

niet precies wat ze later wilt worden maar het liefst iets met waterpolo en gitaarspelen. Het 

leukste aan waterpolo vindt ze dat je een tegenstander onder water mag duwen en moet 

“vechten” voor een bal Het allerleukste is eigenlijk dat het in een team is!

Romy is dan zeker ook een meisje die we in de gaten moet houden, over een paar jaar speelt 

ze vast de sterren van de hemel in Dames 1!

Zaterdag 21 januari was Romy Sluyter uit de DG1 Pupil van de Week. Een beetje spannend en verlegen maar met erg veel zin kwam Romy aan in het 

zwembad. ’s Middags had ze zelf al gewonnen met haar team DG1 en nog gescoord ook! Heel het seizoen is al gebleken dat de Pupil van de Week altijd 

succes brengt en daar werd nu ook weer van uit gegaan.

Tijdens de voorbereiding stelde Romy goede vragen aan de 

spelers van Heren 1 en hoopt dit later ook te leren zodat ze net zo 

goed kan worden. Na de voorbespreking was de spanning weg en 

vertelde Romy trots dat ze vroeger als enigste meisje in de polo 

klas zat. Nu hebben ze veel meer meiden en komt er volgend 

seizoen misschien zelfs een meidenteam, iets waar ze heel erg 

trots op is. Tijdens de warming-up op de kant liet ze de heren flink 

zweten door ze buikspier oefeningen te laten doen. Zo kon ze ook 

haar favoriete trainer Erik eindelijk eens aan het werk zetten.



Zondagmiddag speelde de poloklas haar 2e toernooi van het seizoen bij SVH. In totaal werden 6 wedstrijdjes gespeeld. De inmiddels al ervaren Amber, 

Suzanne en Kaylen namen de nieuwelingen goed mee op sleeptouw. Voor Myrthe, Juliet, Lisa, Yanoah en Tobe was het hun tweede toernooi en het was 

duidelijk dat zij de afgelopen weken grote stappen hebben gemaakt. Er werd goed overgespeeld, de bal werd vaak afgepakt en er werden mooie doelpunten 

gemaakt. Pieter, die zijn eerste toernooi speelde was in het begin nog gespannen, maar kreeg in de 3e wedstrijd ook de smaak te pakken en maakte een 

paar mooie doelpunten. Uiteindelijk werden er 3 wedstrijden gewonnen, maar bovenal had iedereen veel plezier. We kijken al uit naar het volgende toernooi 

25 februari bij ZPB.




