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Nieuwtjes 

Dit is weer de eerste nieuwsbrief van dit seizoen.  
We zijn dit seizoen alweer goed begonnen en we 

hebben een hoop nieuwe dingen gezien. 
 

We hebben ook drie nieuwe leden, welkom!! 
Anna en Zoë zijn twee zusjes. De meisjes zijn bekend 
met het schoonspringen, dit deden ze namelijk ook in 
Australië. Nu ze terug zijn in Nederland willen ze hier 
graag mee door gaan. Wij van WVZ zijn uiteraard blij 

dat ze dit bij ons willen doen.  
   Kyra is het derde nieuwe lid. Zij heeft begin dit 

seizoen een proefles gedaan en vond het erg leuk. 
Gelukkig was er ook meteen een plekje voor haar vrij.  

 
Met deze drie leden bestaat de club weer uit 20 leden. 
We hebben dus weer het maximale aantal springers en 

hebben momenteel een wachtlijst. 
 

Vorig jaar heeft iedereen een mail gehad over de 
aangekondigde contributieverhoging. Deze was al iets 
verhoogd en er zou misschien nog eens een verhoging 
bij komen. Deze tweede verhoging is momenteel niet 

nodig, dus goed nieuws.  
 

We hebben helaas ook minder leuk nieuws. 
Annemarijn is geblesseerd, ze heeft een vervelende 
scheenbeen ontsteking. Ze zal voorlopig niet kunnen 

springen. Wij wensen haar een snel herstel toe. 
 

Op 15 oktober om half 5 kan je in het clubhuis 
clubkleding komen passen. Je kan daar direct je 

bestelling plaatsen. 
Heb je eventueel nog kleding thuis wat je kind niet 
meer past,  neem dit dan ook mee  misschien is er 

iemand die dit wil overnemen.   
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Agenda 
• 7 okt    14:00/16:00 Regio talenttraining 

in het Hofbad 

• 8 okt     Beginners- en ervarings- 
wedstrijd in de Veur 

• 29 okt    Eerste Breedtesportwedstrijd in 
de Veur  

• 18 nov     Tweede Breedtesport in 
Eindhoven 

• 19 nov     Open internationale 
leeftijdswedstrijd in het Hofbad 

•  25 nov    14:00/16:00 Regio 
talenttraining in het Hofbad 

• Let op de RTT van 16 dec komt te 
vervallen!!! Het Hofbad is dicht van 16  
tot 22 dec voor onderhoud.  

Voor de mensen die de digitale agenda gebruiken 

ververs hem af en toe, zo blijf je up-to-date. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Beginners- en ervarings- 

wedstrijd  
 

De eerste wedstrijd van dit seizoen is alweer 
over een kleine twee weken, 8 oktober.  

Het leuke aan deze wedstrijd is dat iedereen 
mee kan doen.  

Deze wedstrijd word gehouden in ons eigen 
bad, dus op vertrouwd terrein. Mocht je toch 
niet mee willen doen, kom dan kijken zodat je 
de andere spring(st)ers aan kan moedigen en 
ziet hoe het er op een wedstrijd aan toe gaat. 

 
De training komt door deze wedstrijd te 

vervallen. 
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Verjaardagskalender 
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Kun je een keertje niet of ben je ziek? Geef dat a.u.b. even door via 

06-51722521 (Arie) of voorzitter.schoonspringe@wvz.nl   

 

 

 

 

 

❖ 13-09 Marta 

 
❖ 28-10 Arie 

 
❖ 31-10 Esmee 

Gefeliciteerd !! 

 

 

 

29 oktober is alweer de eerste wedstrijd van de 
Breedtesportcompetitie. Deze wordt ook dit jaar 
weer gehouden in ons bad.  De uitnodiging zullen 

jullie snel ontvangen.  
 

Wij hebben bij het organiseren van deze wedstrijd 
jullie hulp nodig. Kunnen en willen jullie helpen, laat 

dit dan aan ons weten.  
De training vervalt i.v.m. deze wedstrijd 

 

Eerste Breedtesport 
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Afmelden 

 
 

Clubkampioenschappen 2016/2017 

 

Foto moment 
Terugblik weekeind 

clubkampioenschappen 
 Aan het einde van afgelopen seizoen hebben we voor 

het eerst een ledenweekeind georganiseerd. Wij 
vonden dit zelf erg geslaagd en wij hadden de indruk 

dat alle leden het ook erg leuk vonden.  

De zaterdag begon met het verzamelen bij de skibaan 
in Bergschenhoek. Daar hebben ze een uur lang fun 

gehad. Ze begonnen met een half uur tuben en daarna 
een half uur van de superslide. We hebben een hoop 

gegil en gelach gehoord. 

Daarna gingen we richting de Veur. Badpakken en 
zwembroeken aan en tijd voor een uurtje fun. Arie had 
een kleine 6 kamp in het water opgezet en wat waren 

ze fanatiek. 

Die dag sloten we af met heerlijke frietjes en snacks. Dit 
was gesponsord door de JUMBO in het goudenhart, aan 

de Westpolder 86 in Berkel en Rodenrijs. 

De volgende dag was iedereen weer in het bad te 
vinden voor de clubkampioenschappen. Iedereen heeft 
zichzelf van zijn/haar beste kant laten zien en het was 

vooral mooi om te zien dat iedereen er heel veel plezier 
in had. 

Na de wedstrijd mocht iedereen met het gezin gezellig 
vrij zwemmen. 

Als afsluiting was weer de jaarlijkse BBQ met de 
prijsuitreiking. 

Nikita mocht dit jaar met de wisselbeker naar huis. 
Deze beker wordt ieder jaar uitgereikt aan de 
spring(st)er die dat jaar een grote groei heeft 

doorgemaakt.  

Dit was weer de eerste nieuwsbrief van dit jaar. 
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