
 
 

Waterpolotrainingen voor de jeugd  
in de zomervakantie 

 

Wil je ook in de vakantie lekker bezig zijn met je favoriete sport waterpolo? 
Wil je je goed voorbereiden op het nieuwe seizoen? 

 
Geef je dan nu op voor een Zomertraining!  

 

FUN   FIT   FOCUS 
Leren   Plezier   Presteren                   

 
Het spelidee van waterpolo is vrij eenvoudig. Als je met je team de bal hebt, 
probeer je SAMEN een doelpunt te maken. Heb je de bal niet, dan ga je SAMEN 
de bal veroveren. Het gaat dus om aanvallen, scoren en verdedigen.  
 
We gaan tijdens de zomertrainingen technieken en vaardigheden aanbieden, 
zodat jij een betere aanvaller, schutter en verdediger wordt. 
Een techniek is een mooi uitgevoerde beweging en bij een vaardigheid 
koppelen we de techniek aan een waarneming of situatie. We zullen wedstrijd 
specifiek trainen, zodat je ook leert het toe te passen. 
 
Tijdens de zomertrainingen willen we extra aandacht geven aan DE KEEPER.  
De keeper is de belangrijkste speler. Hij bepaalt uiteindelijk hoe je als team 
kunt verdedigen, hij leidt de verdediging en bij hem begint de aanval. 
Indien er veel keepers (10 of meer) belangstelling hebben, dan organiseren we 
een aparte keeperstraining tijdens de zomertrainingen. 
 
Naast trainen in het water gaan we ook BUITEN TRAINEN. Dat doen we in het 
bosgebied rondom het zwembad. In de frisse lucht wordt er getraind op kracht, 
snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid. We zullen oefen-
vormen en spelvormen gaan afwisselen. Kortom een leuke en afwisselende 
training gegeven door een expert!  



Wanneer, hoe laat en voor wie? 
We organiseren 2 dezelfde trainingen voor de E/D/C-jeugd; kies de dag/tijd die 
jou het beste uitkomt. 
 
Training 1 
Donderdag 16 augustus 2018 
09.45 uur  : omgekleed aanwezig/opening 
10.00 – 12.00 uur : buitentraining (bij slecht weer zaaltraining) 
12.00 – 13.00 uur : lunch 
13.00 – 15.00 uur : watertraining 
15.15 uur  : afsluiting 
 
Training 2 
Woensdag 22 augustus 2018 
09.45 uur  : omgekleed aanwezig/opening 
10.00 – 12.00 uur : buitentraining (bij slecht weer zaaltraining) 
12.00 – 13.00 uur : lunch 
13.00 – 15.00 uur : watertraining 
15.15 uur  : afsluiting 
 
Per training is er plaats voor maximaal 40 deelnemers (keepers + spelers).  
 
Kosten deelname 
Deelname aan één van deze trainingen kost € 50,00 per persoon en is inclusief 
lunch. 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 Zomertrainingen 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/Zomervakantie.  
 
Inschrijven kan tot en met zondag 12 augustus 2018.  
 

http://www.sportgrowtalent.nl/

