
 
 
Beste deelnemers en ouders/verzorgers van de WPS NH, 
  
We gaan op trainingsweekend. 
Zaterdag 6 en zondag 7 januari 2018 gaan we twee dagen op trainingsweekend in Zeist. Trainen in het 
water van het KNZB zwembad en andere leuke activiteiten in en om de bossen van Zeist. 
  
Wie gaan er mee?  
Het trainingsweekend is bedoeld voor alle kinderen die momenteel ingeschreven staan bij de 
waterpoloschool NH. 
Laat uiterlijk 30 oktober weten, door middel van het beantwoorden van deze mail, of je mee wilt. 
Naast de deelnemers van de waterpoloschool is er (mits plaats) ook de mogelijkheid voor 
teamgenoten/vrienden van je vereniging om mee te komen doen. Dus heb je vrienden die ook mee willen, 
geef dit dan aan bij je aanmelding. Dit is echter alleen mogelijk als we niet vol zitten met eigen deelnemers. 
  
Wat gaat het kosten?  
De kosten kunnen we gelukkig laag houden en is voor de deelnemers van de WPS NH € 25,= . Niet 
deelnemers van de WPS NH die, indien plaats, mee doen betalen € 45,=.  Dit bedrag is inclusief badwater, 
overnachting en maaltijden. 
  
Wat gaan we doen?  
Natuurlijk is het programma nog niet klaar, maar de volgende zaken kan je zeker verwachten 
- training 
- clinic 
- toernooitje 
- bos activiteiten 
- leuke zaterdagavond 
- slapen 
- veel eten  
  
En nu?  
Laat ons, door beantwoording van deze mail, voor 30 oktober weten of je wel of niet mee wilt. 
Indien je niet mee wilt/kunt, vinden we het fijn om de reden erbij te krijgen. Dan kunnen we daar een 
analyse op los laten. 
Je ontvangt dan in november een officieel inschrijfformulier en de kampregels, die beiden getekend moeten 
worden en dan worden ook de kosten betaald. 
  
Voor de trainers. 
In het weekend willen we ook een lezing houden voor de club jeugd-trainers. Wat doen we met de WPS, 
hoe zijn de trainingen opgebouwd, waar kunnen we de clubtrainers mee helpen. De trainers zullen zelf een 
uitnodiging hiervoor krijgen. 
  
Hulp gevraagd. 
We verwachten en hopen op een grote groep deelnemers. Hiervoor zijn ook extra begeleiders nodig. Het is 
fijn dat er wat bekende gezichten vanuit de clubs meegaan. Dus mocht je trainer/coach mee willen, zet dat 
dan bij je aanmelding erbij. En een aantal ouders die wat logistieke zaken kunnen helpen begeleiden zou 
ook fijn zijn.  
  
We zien de aanmeldingen graag binnen komen.  
Wij hebben er zin in.  
  
Namens de trainers, 
Met vriendelijke groet, 
  
Erik van den Brom 
Voorzitter WPS NH 
 



  

  

 


