Nieuwsbrief #2 20-4-2019

EZC Waterpolo
Nieuwsbrief
Welkom bij de tweede EZC Nieuwsbrief.
Het seizoen 2018/2019 zit er inmiddels
weer op en we hebben allemaal heel veel
zin in het lekkere, warme weer dat ons
deze zomer te wachten staat. De 2e EZC
Waterpolo Nieuwsbrief zal over een aantal
onderwerpen gaan:
-Nieuwtjes binnen EZC.
-De informatie die we als polocommissie
graag met jullie willen delen.
-Een overzicht van de eindstanden van alle
EZC teams in hun competities.
-Het kampioenschap van Dames 1.

Nieuwtjes:
-Heren 1 krijgt er volgend jaar een
nieuwe speler bij, iemand die dit jaar
nog bij WZK H1 speelde.
-EZC heeft de afgelopen tijd aan mooie
onder de 9 toernooitjes meegedaan.
-Heren 5 is helaas net, op een haar na,
hun kampioenschap misgelopen.

Beste lezers,
Als polocommissie hebben wij een aantal zaken
die we met jullie wilden delen. De laatste tijd zijn
wij druk in gesprek geweest met veel teams over
de teamindelingen van volgend jaar. Hiernaast
kunnen wij vandaag ook het meivakantie- en
zomerrooster bekendmaken. Op 25 mei zal er
weer een minipolo-toernooi plaatsvinden,
hierover zullen later meer details verstrekt
worden aan de teams waarvoor dit toernooitje
bedoeld is.

Het meivakantie- en
zomerrooster is te vinden op
onze website:

Voor vragen zijn wij nog altijd bereikbaar via:

Of u klikt simpelweg op de
volgende link:

waterpolo@ezc-online.nl

www.ezc-online.nl
U kunt op deze website in de
zoekfunctie “zomerrooster”
invullen en dan kunt u het eerste
bestand aanklikken dat
vervolgens verschijnt.

HTTPS://EZC-ONLINE.NL/MEI-ENZOMERROOSTER/

“Na een aantal jaren net mis gegrepen te
hebben, zijn wij, dames 1, dit seizoen
eindelijk kampioen. De opluchting is groot,
maar het plezier is nog veel groter. Plezier is
ook de leidraad geweest dit seizoen en het
heeft ons ontzettend ver gebracht. Een leuk
en vooral jong team. Helaas betekent het
kampioenschap (nog) geen promotie.
Hiervoor moeten wij nog 2 wedstrijden
spelen: op 18 mei om 18.30uur thuis en 19
mei uit tegen de Vennen in Dongen.

Dames 1 na hun kampioenszege:

Wij blijven nog even doortrainen, om in deze
wedstrijden hopelijk onze winning streak
voort te kunnen zetten tegen de
hekkensluiter uit de 1e klasse bond.
Let's go!! 💪🤽”
Aldus Annemette, aanvoerder van Dames
1. Wij wensen Dames 1 veel succes met
hun promotiewedstrijd!
EZC EINDSTANDEN:
011A: 3E PLEK
O13B: 7E PLEK
013A: 4E PLEK
015: 6E PLEK
O17: 8STE PLEK
HEREN 1: 6E PLEK
HEREN 2: 7E PLEK
HEREN 3: 10E PLEK
HEREN 4: 8STE PLEK
HEREN 5: 2E PLEK
DAMES 1: 1STE PLEK
DAMES 2: 9E PLEK
DAMES 3: 10E PLEK
DAMES 4: 7E PLEK

Voor de volgende nieuwsbrief leek het
ons leuk (voor de jeugd, maar ook voor
onze senioren leden), om een
tekenwedstrijd te houden. Het idee is
dat zoveel mogelijk mensen een EZC
Waterpolo Kuukje tekenen. Deze hoeft
niet hetzelfde te zijn als het Waterpolo
Kuukje die wij nu al kennen en die
tevens op de voorpagina staat van deze
nieuwsbrief. De mooiste Kuukjes zullen
in de volgende nieuwsbrief komen, met
de naam van de tekenaar, indien hij of
zij dit wil. Inzendingen kunnen worden
verzonden door jouw Kuukje op je eigen
Instagram account te plaatsen en hierin
het EZC account te taggen:
@ezcwaterpolo
Hopelijk worden er heel veel mooie
Kuukjes getekend!
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