
 
 

Waterpolotraining in de meivakantie 
 
 

Wil je ook in de vakantie lekker bezig zijn met je favoriete sport waterpolo? 

Geef je dan op voor één van de volgende Specialisatietrainingen! 

 
 
Waterpolo is een spel dat continu verandert. Als speler moet je vaak een 
geschikte oplossing vinden voor een spelsituatie. Het vervelende is dat nooit één 
situatie hetzelfde is. Creativiteit is in het waterpolo belangrijk en gelukkig is het 
ook te trainen. Door juist iets nieuws te doen, kun je een tegenstander verrassen 
of verslaan. 

 
CREATIVITEIT IS EEN VAARDIGHEID. 

 
PLAY DIFFERENT! 

 
Door veel te oefenen kun je je basisniveau vergroten. Leren is experimenteren, 
leren is ontdekken. We gaan je in de training uitdagen om dingen uit te proberen. 
Hoe meer kennis en vaardigheden je hebt van het waterpolospel, hoe creatiever 
je zult zijn. 
 
Wat kun je verwachten? 

• Uitdagende spelvormen 

• Uitbreiding van je waterpolokennis 

• Vaardigheden verbreden en toepassen in spelsituaties 

• Veel doen en ontdekken 

• Plezier, Passie en Presteren op je eigen niveau 
 
 
 
 
 



Dinsdag 1 mei 2018 
E/D/C/B-jeugd 
12.30 uur  : aanwezig 
12.45 – 13.45 uur : zaaltraining 
13.45 – 14.00 uur : pauze + omkleden 
14.00 – 16.00 uur : watertraining 
 
Donderdag 3 mei 2018 
E/D/C/B-jeugd 
09.30 uur  : aanwezig 
09.45 – 10.45 uur : zaaltraining 
10.45 – 11.00 uur : pauze + omkleden 
11.00 – 13.00 uur : watertraining 
 
Per training is er plaats voor maximaal 40 deelnemers (keepers + spelers).  
 
Kosten deelname 
Deelname aan één van deze trainingen kost € 30,00 per persoon.  
Het inschrijfgeld dient gelijk bij inschrijving te worden overgemaakt naar 
banknummer NL73 INGB 0006 3742 25 t.n.v. Sportgrowtalent, De Bilt.  
Vermeld bij de betaling je naam + geboortedatum! 
 
Plaats 
Deze SportGROWtalent Specialisatietrainingen vinden plaats in het KNZB 
Zwembad op het KNVB Sportcentrum, Woudenbergseweg 56-58 te Zeist. 
 
Inschrijven 
Je kunt je aanmelden voor een training d.m.v. het invullen van een 
inschrijfformulier. Dit formulier kun je vinden op onze website:  
www.sportgrowtalent.nl onder Activiteiten vakanties/Meivakantie.  
 
Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 april 2018.  
 
Wees er snel bij, want vol = vol! 

http://www.sportgrowtalent.nl/

