
Uitslagen afgelopen weekend: Bardiensten weekend:

De Linge/PCG (SG) H2 - ZZ&PC De Devel H1 4 - 5 Begin Eind

De Linge/PCG (SG) Da2 - ZZ&PC De Devel Da1 6 - 3 20:00 23:30

WIDEX GZC DONK H7 - ZZ&PC De Devel H2 5 - 9

De Linge/PCG (SG) H3 - ZZ&PC De Devel H3 11 - 3

De Linge/PCG (SG) H4 - ZZ&PC De Devel H4 8 - 2

MNC Dordrecht CJ2 - ZZ&PC De Devel CJ 1 2 - 7

De Linge/PCG (SG) DG1 - ZZ&PC De Devel DG1 4 - 11

MNC Dordrecht EG2 - ZZ&PC De Devel EG1 17 - 0

14-Oct 20:30 W-B-R1

14-Oct 21:30 W-B-R1

Steun Heren 2 en Heren 1 tijdens de start van het beker avontuur!!

Nummer: 45655 Jury: B. Klaassen, J.G. Veenenbos, E. de Borst

ZZ&PC De Devel H1 - ZVVS H5

Weekbrief 4

Heren 4

Heren 2

Week 41   10-10 t/m 16-10-2016

Heren 3

Pupillen 7

Nummer: 45656

ZZ&PC De Devel H2 - BZC H2

Jury: J.K.J. v/d Meer, S.A. Hamar, R.E. van Wouwe

Wedstrijden weekend thuis:

Jongens

Pupillen 5

TeamHeren 1

Dames 1 Dames 



Vrijdag 14 oktober: i.v.m. bekerwedstrijd H2 en H1

18:45 - 19:30 Pup 5 + Pup 7

19:30 - 20:15  CJ + D1 + H3 + H4

20:30 Heren 2 bekerwedstrijd

21:30 Heren 1 bekerwedstrijd

20:00 - 21:00 CJ + D1 + H3 + H4

21:00 - 22:00 Heren selectie (vrijdag tot 22:30uur)

... zaterdag 1 oktober de Grote Club Actie is begonnen

..... ook de senioren krijgen per team 1 boekje om loten te verkopen
....het volle boekje kan je inleveren bij je trainer, Selina of in het clubhuis

.... je een nieuw boekje kan krijgen van Selina
…de loten ook online te koop zijn

..je dit hier kan doen https://clubactie.nl/actie/ZwijndrechtseZwemenPoloclubDeDe1

... alle jeugdleden hebben een loten boekje ontvangen van hun

trainer

Aandacht voor de aanpassing van trainingstijden m.b.t. volgende dagen/datums:

(Heren 2 zelf jurytafel + bad opbouwen voor wedstrijd)

Dinsdag 18 oktober & Vrijdag 21 oktober i.v.m. zwem4daagse tot 20:00

Trainingen MiniPolo, Pupillen 5 en Pupillen 7 vervallen i.v.m. de vakantie



Oproep vrijwilligers Zwem4Daagse

De club heeft een aantal vrijwilligers nodig om mee te helpen aan de Zwem4Daagse. Heb jij tijd vrij en wil je de club meehelpen?? 

Meld je dan aan bij Erik van der Pauw!!





Op zaterdag 1 oktober speelde Heren 1 zijn eerste thuiswedstrijd. Nieuw dit seizoen is de pupil van de week. Elke thuiswedstrijd van Heren 1 zal er een 

andere pupil de wedstrijd van dichtbij mee mogen maken.

De primeur was aan Sven Schot van de EG1. Sven vond het allemaal erg spannend, maar had er heel veel zin in! Om de pupil van de week beter te leren 

kennen heeft hij een aantal vragen beantwoord.

 

Hoe heet je?

Sven Schot

Hoe oud ben je?

9 jaar

In welk team speel je?

EG1

Later wil ik worden:

Professor of you-tuber

Het leukste aan waterpolo vind ik:

De bal

De leukste oefening op de training vind ik:

Alles, als het maar met de bal is.

De minst leuke oefening vind ik:

Piramide zwemmen

Leukste trainer:

Maakt niet zoveel uit

Naast waterpolo vind ik dit ook nog leuk om te doen:

Gamen, vrij zwemmen, skaten, donald duck’s lezen, spelen met vrienden.

Hoe was het om pupil van de week te zijn?

Super leuk! 

Als pupil van de week mocht Sven de warming up op de kant leiden, de voorbespreking meemaken, meedoen met het inzwemmen en de eerste bal van de 

wedstrijd op gooien. Daarnaast heeft hij shirt met alle handtekeningen en is er een teamfoto gemaakt. De wedstrijd maakte hij mee vanaf de bank, want hij 

stond zelfs als teammanager op het formulier. Hij had zo een echte taak tijdens de wedstrijd!

Bij de volgende thuiswedstrijd van heren 1 wordt er weer een pupil van de week uitgenodigd!




