
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 
20 augustus 2018 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Is uw e-mail adres veranderd? 
Geef het door via: waterpolo@debreuly.nl 

Trainingen Seizoen 2018-2019 

Na de zomervakantie starten de trainingen weer op dinsdag 21 augustus 2018. 

De trainingstijden vanaf dinsdag 21 augustus 2018 zijn als volgt: 

Maandag :  

19.15 - 20.15 uur Heren 1-2    (alleen op de 2de en 4de maandag van de maand) 

Dinsdag :  

17.45 - 18.30 uur D-jeugd (11-13 jr) / C-jeugd (14/15 jr)   

21.15 - 22.15 uur Heren 1-2 / Dames 1 

Woensdag : 

17.00 - 18.00 uur Pupillen 1+2+3  (6-10 jaar) 
17.00 - 18.00 uur  D-jeugd (11-13 jr) 

18.00 - 19.30 uur C-jeugd (14/15 jr)  

Donderdag : 

19.15 - 20.15 uur Dames 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Op 31 mei heeft u een nieuwsbrief ontvangen m.b.t. de AVG wetgeving. Hierin vroegen 

wij u om de toestemmingsverklaring te ondertekenen en terug te sturen of in te 

leveren. 

Er hebben al diverse leden een verklaring terug gestuurd. Hiervoor bedankt! 

Willen de leden die nog geen verklaring hebben terug gestuurd dit z.s.m. doen. De 

toestemmingsverklaring is als bijlage bijgesloten. 

U kunt dit formulier scannen en mailen naar ledenadministratie@debreuly.nl of 

verzenden naar onderstaand adres Schalmei 24, 6904 PZ Zevenaar. 

Inleveren in het zwembad kan ook bij de volgende personen: 
Edo Welling, Ingrid Hanou, Xander Hanou of Taco Hanou 

Namens het bestuur van De Breuly hartelijk dank voor uw medewerking. 

Competitiewedstrijden Seizoen 2018-2019 

Het rooster voor de competitie 2018-2019 is bijna definitief. Morgen of overmorgen zal 

het definitief gemaakt worden door de competitieleider en zullen de wedstrijden in de 

Sportlink App en op de website zichtbaar zijn. 

Met uitzondering van de C-jeugd starten alle teams op 15-9-2018 met een 

thuiswedstrijd in ons eigen Lentebad. Het C-jeugd team start een week later op 22-09-

2018. 

Door de coaches, teammanagers en/of aanvoerders worden jullie geïnformeerd over de 

vertrektijden bij uitwedstrijden, vervoersrooster, aanwezigheid bij thuiswedstrijden en 

alle overige zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de competitie van 
jouw team. 

Kijk voor het complete rooster in de Sportlink App of op de website van De Breuly of de 

KNZB. 

Mocht je vragen hebben over de competitie stel die dan aan je coach, teammanager of 

aanvoerder. 

Je kan ook altijd een email sturen naar waterpolo@debreuly.nl 

Informatievoorziening via WhatsApp en nieuwe Website 

Deze nieuwsbrief en onze website zijn de belangrijkste bronnen van informatie die op 

een digitale manier verspreid worden. We gaan ook gebruik maken van een WhatsApp 

groep om jullie nog sneller en beter te kunnen informeren omtrent allerlei zaken die 

rondom het waterpolo van De Breuly spelen. 

Je kan je aanmelden voor deze WhatsApp groep door de volgende link op je mobiele 

telefoon aan te kiezen: 

https://chat.whatsapp.com/DOQ5DUkcKQ78MixOVryW8X 

Daarnaast hebben diverse leden aan een volledige vernieuwing van onze website 

gewerkt. De nieuwe website is live. We zijn er trots op dat de site weer helemaal bij 
de tijd is en we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden: 

https://debreuly.nl/  

Reacties zien we graag tegemoet naar het bekende emailadres waterpolo@debreuly.nl 

Sportlink, foto — privacy profiel 

Nu de nieuwe competitie voor de deur staat is het weer mogelijk voor spelers om de 

pasfoto's aan te passen. Tot 1 september kan iedereen de foto bijwerken naar een 

exemplaar dat weer goed lijkt. Aangezien de pasfoto op de digitale bondspas verschijnt 

en daarmee een belangrijk identificatiemiddel is voor de scheidsrechters wanneer de 

competitie weer begint, dient een ieder serieuze foto's te plaatsen. Foto's of andere 

plaatjes die niet of onvoldoende als identificatie te gebruiken zijn, kunnen er toe 

leiden dat spelers niet tot een wedstrijd kunnen worden toegelaten. De gevolgen van 

een onjuiste foto en daarmee het risico om niet tot een wedstrijd toegelaten te worden 

is geheel voor de speler. 

De pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Het moet een actuele, duidelijke foto zijn 

• Ogen goed zichtbaar 

• De foto dient van voren genomen te zijn (oriëntatie portrait) 

• Kleurenfoto 

• Verhouding 3x4 

• Bestandsgrootte 256 tot 512 kb. 

 

Zie de site van de KNZB voor meer info. 

Er zijn voor diverse spelers, vooral jeugdspelers, nogal oude foto’s in Sportlink 

geplaatst. Mocht het zelf niet lukken om een foto te plaatsen dan kan je een 

nieuwe digitale foto waarop jouw gezicht goed zichtbaar is versturen naar: 

waterpolo@debreuly.nl 

In de app kan je ook het privacy niveau bepalen. Het niveau bepaalt welke info 

anderen van jou kunnen zien. 

Ons advies is om het profiel “Normaal” te kiezen zodat jouw naam en foto zichtbaar is 

voor iedereen in jouw team en het je de coaches, teammanagers en aanvoerders 

hierdoor makkelijker maakt om het Digitale Wedstrijd Formulier in te vullen. 

Succesvolle eerste cursus Waterpolocoach 

De eerste module van de 

leergang Waterpolocoach 

onder de vlag 

van Waterpolo.nl en Van 

Luit Coach is succesvol 

afgerond. Dertien 

enthousiaste cursisten 

volgden in zes dagdelen 

Module C3, die er op 
gericht is om de C- en D-

leeftijdsgroepen (leeftijd 

<15 en <13) te trainen en 

coachen. Met leerzame praktijk- en theorielessen werden de aanwezige vaardigheden 

van de deelnemers verder uitgebreid. Als een rode draad door de module liep het 

Athletic Skills Model (ASM). 

Onze eigen Fleur van der Kaag en Paul Schipper waren twee van de cursisten. 

Lees meer op de website van Waterpolo.nl 
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