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Pasfoto’s startkaarten
De aloude startkaarten worden per volgend seizoen 
vervangen door een digitale versie. Deze kunnen via 
het digitale wedstrijdformulier op de tablets geraad-
pleegd worden. Hiertoe moeten van alle leden 
pasfoto’s gemaakt worden.
Om van alle leden foto’s te maken, zal bij de laatste 
thuiswedstrijden foto’s gemaakt worden van iedereen 
in hun oranje Wiekslag-shirt. Neem deze dus mee!
Voor overige teams en spelers zal dit tijdens de laatste 
trainingen worden gedaan.

Trainingen na het Seizoen
Na het seizoen worden de trainingen aangepast. De 
nieuwe tijden gaan in vanaf maandag 4 Mei. De 
jongste jeugdteams zullen doorgaan met trainen tot 
en met vrijdag 26 juni:
Woensdag:
19:00 - 19:45 uur: Poloschool, Pup EG & DG
Vrijdag:
19:30 - 20:45 uur: Poloschool, Pup EG & DG

Voor de oudere jeugdteams en senioren, tot en met 
donderdag 28 Mei:
Donderdag:
19:00 - 20:00 uur: CJ, BM, BJ & AJ Jeugd
20:00 - 21:30 uur: Alle senioren
Het eerste halfuur wordt er serieus gezwommen.

Faute Party
Om het seizoen dit jaar goed af te sluiten, organiseert 
de activiteitencommissie een Foute Party. Dit feest zal 
25 april vanaf 21.00 uur plaats vinden in het IJsclub 
gebouw in Alblasserdam.
Kaarten voor het feest kunnen bij Tess van Leeuwen, 
Marjolein van Genderen en Heleen Ponse gekocht 
worden.Deze kaarten kosten € 2,50 per stuk en zijn 
alleen te koop voor leden van 16 jaar en ouder. Hierbij 
krijg je een gratis consumptie.
Koop een kaartje, trek je FOUTSTE OUTFIT uit de kast 
en kom naar het IJsclubgebouw om het seizoen in stijl 
af te sluiten!

 

Teamindeling 2015 - 2016
De PC is hard bezig om de teamindeling voor het 
volgend seizoen compleet te maken.
Voor de Jeugdteams is de teamindeling echer al 
compleet, zie daarbij de pdf-bijlage bij deze email.
Na de competitie zullen alle jeugdspelers al in hun 
nieuwe teams gaan trainen! De trainingstijden na de 
competitie staan elders in deze Nieuwsbrief.

Beker�nales
Op zaterdag 16 Mei organiseert Wiekslag de Beker-
�nales van de Regio West. Vanaf 15:00 uur beginnen 
de wedstrijden.
De PC is nog op zoek naar mensen die willen helpen 
achter de bar, achter de jury-tafel, en in het zwembad 
met opbouwen en opruimen. Wil je helpen? Laat dit 
even weten: waterpolo@wiekslag.net


