
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 
24 mei 2019 

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

Training 

In verband met het examen van de W-Official cursus die diverse leden volgen is er een 

wijziging in training. 

 

Het veteranen waterpolo op maandagavond 01-07-2019 wordt vervroegd naar een 

week eerder, maandag 24-06-2019. 

 

De reguliere training voor de senioren wordt gehouden op 01-07-2019 om 19:15 uur in 

plaats van 24-06. 

Tijdens deze training zal er een oefenwedstrijd gespeeld worden zodat de cursisten 
hun examen kunnen afnemen. 

Kom dus naar deze training in de laatste week om lekker een onderling partijtje te 

spelen en de cursisten te helpen met het afleggen van hun examen. 

 

Vakantie 

De laatste training van dit seizoen is op donderdag 4 juli 2019. 

De eerste training start weer op maandag 19 augustus 2019. 

Informatievoorziening via WhatsApp 

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

een digitale manier verspreid worden. We zijn ook gebruik gaan 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 

Spelregeluitleg nieuwe spelregels 

Vanaf 1 juni gelden er nieuwe spelregels in het waterpolo. Om goed voorbereid te zijn 

op deze ingrijpende spelregelwijziging organiseren we een avond waar uitleg gegeven 

wordt over de nieuwe regels en hoe die toegepast worden. 

 

Iedereen is welkom op dinsdag 18 juni van 19:45 tot 21:15 uur voor de uitleg. 

 

Locatie: Wintertuin van het Lentebad 

 

De uitleg wordt gegeven door Theo Scholten, Jorde Dietvorst en Taco Hanou. 

Donderdagavond Breuly avond 

Trainen voor waterpolo is leuk, waterpolo wedstrijden spelen is nog leuker. Maar je 

team– en clubgenoten spreken buiten het zwembad is ook erg leuk. 

 

Om elkaar ook in een andere omgeving te spreken en een gezellige avond te hebben 

willen we iedereen uitnodigen om iedere 1ste donderdag van de maand af te spreken 

in de Stadsbrouwerij Wittenburg in Zevenaar.  

 

Donderdag 6 juni de eerste keer. Aanvang 20:45 uur. 

 
Gewoon gezellig, geen verplichtingen. 

Toernooi  

De competitie is voorbij dus is het weer tijd om deel te nemen aan de bekercompetitie 
en toernooien. Heren 1 heeft de bekerwedstrijd helaas nipt verloren van een klasse 
hoger spelend Hydrofiel. De Dames spelen binnenkort de kwartfinale waar de loting 
volgende week voor plaatsvindt. 
Daarnaast doet de Breuly mee aan verschillende toernooien: 

• Dames 1 op 15/16 juni in Borculo; 

• Heren (mixed team) en Dames in Rheden op 24 en 25 augustus. 
Als je mee wilt doen kan je contact opnemen met Edo Welling; 

• Heren 1 voorbereidingstoernooi competitie in Arnhem op 7 september. 
 
Supporters zijn altijd welkom dus kom de teams aanmoedigen tijdens de toernooien. 

Bestelling clubkleding en rugtassen  

ZV De Breuly speelt al enkele jaren in speciaal gemaakte 

en ontworpen clubkleding. We bieden alle leden weer de 

mogelijkheid om zwemkleding en/of een rugtas te 

bestellen. 

De rugtas is voorzien van een apart vak voor je schoenen 

waar je eventueel na de training/wedstrijd je natte 

kleding gescheiden in kunt vervoeren. 

De basisprijs van de artikelen is de 

volgende: 

Badpak  € 47,- 

Zwembroek € 26,- 

Rugtas  € 50,- 

Caps 

€ 22,00 per stuk (kleur en nummer vrij 

op te geven) 

€ 37,00 per set (kleur wit en groen, 
nummer vrij op te geven) 

Hierboven op komt nog een klein 

orderbedrag van €1 tot €4 afhankelijk 

van de hoeveelheid bestelde items. 

Hoe meer items er besteld worden des 

te lager zal het bedrag zijn.  

Betaling gebeurd d.m.v. een 

automatische incasso. 

Bestellen kan tot 30-06-2019. Daarna 

zal de bestelling bij de leverancier 
gedaan worden. 

Bestellen kan door een email te sturen 

naar: 

waterpolo@debreuly.nl 

Rabobank Clubkas Campagne 

Dit jaar doet De Breuly weer mee met de Rabobank Clubkas 

Campagne . 

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van 

Rabobank Arnhem en Omstreken hun stemmen uitbrengen op de 

verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. En 

natuurlijk is dat De Breuly! 

Jouw stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting 

uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar 

verdeeld de Rabobank € 200.000,- dus doe mee! 

Als lid van de Rabobank kan je vanaf 2 september tot en met 16 september 2019 jouw 

stem uitbrengen. Hiervoor moet je wel lid zijn van de Rabobank. 

Heb je een rekening bij de Rabobank? Zorg dat je kosteloos lid wordt van de Rabobank, 

dit is geen automatisme als je een rekening hebt, en stem in september op De Breuly. 

Lid worden kan via de volgende link: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/

lidmaatschap/  
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