
2018/2019 Event Voor wie Informatie
Augustus

30-Aug Foto moment voor KNZB App Ieder "nieuw" waterpolo lid op deze dagen kan je op de foto voor de KNZB app.

September

04-Sep Foto moment voor KNZB App Ieder "nieuw" waterpolo lid op deze dagen kan je op de foto voor de KNZB app.

7/8/9 sept Jeugdkamp

13/20/27 Sept
3 avonden W-cursus incl 
examen

Verplichte cursus voor iedereen die waterpolo lid is en 
ouder dan 16 jaar (geboren voor 2002)

3 avonden gezamelijk les zowel theorie als een kijkje achter de jurytafel. 
Aansluitend zal dit getoetst worden. Na behalen van diploma zal je eerst met 
ervaren jurylid ingedeeld worden 

15-Sep Start waterpolo competitie alle waterpolo leden
Het seizoen is officeel weer begonnen. De eerste wedstrijd zal zijn op… houd 
de KNZB app in de gaten voor wedstrijden en via de AZC site kunnen de 
standen bijgehouden worden en overige interessante weetjes

Oktober

29-Oct Algemene Leden Vergadering alle waterpolo leden Start van het jaar en dus ook officiele Jaarvergadering 

ntb Scheidsrechters cursus W-functionarissen 
Als je W-functionaris bent, kun je door leren en na 3 theorie avonden ook je 
scheidsrechersdiploma behalen. Tevens toetsing en meedraaien met ervaring 
scheidsrechters

November

December

13-Dec Wijnproeverij alle waterpolo leden
Ook dit jaar weer een uitstekende wijnproeverij zodat wij voor de feestdagen 
de wijn voorraad geregeld hebben. Bovendien gaat er een deel naar de club. 
Komt allen ! 

22-Dec Pre-Christmas Party alle waterpolo leden

28-Dec
Winter Waterpolo Toernooi 
2018 JUNIOREN

Alle niveau’s onder 11, 13, 15 and 17 incl. Eredivisies
Locatie: Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, Eindhoven Tijden: 09.30 
uur tot 20.00 uur (exacte tijden volgen later)

29-Dec
Winter Waterpolo Toernooi 
2018 SENIOREN

Alle Senioren
Locatie: Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, Eindhoven Tijden: 09.30 
uur tot 20.00 uur (exacte tijden volgen later)
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Januari

20-Jan Minipolo toernooi de Mini's van 14:00 tot 17:00 uur het minipolo toernooi van AZC

Februari

ntb W-cursus
Verplichte cursus voor iedereen die waterpolo lid is en 
ouder dan 16 jaar (geboren voor 2002)

3 avonden gezamelijk les zowel theorie als een kijkje achter de jurytafel. 
Aansluitend zal dit getoetst worden. Na behalen van diploma zal je eerst met 
ervaren jurylid ingedeeld worden 

ntb Scheidsrechters cursus W-functionarissen 
Als je W-functionaris bent, kun je door leren en na 3 theorie avonden ook je 
scheidsrechersdiploma behalen. Tevens toetsing en meedraaien met ervaring 
scheidsrechters

Maart

April

Mei

ntb Huldigingsfeest kampioenen

Juni

ntb Vrijwillilgers feest

ntb Heren 1 tegen jeugd

Juli

ntb WPC vergadering waterpolocommissie leden
Einde seizoen evaluatie / begin nieuwe seizoen planning. Suggesties zijn 
welkom


