
Nieuwsbrief Juli 2014 
 

 Informatie over seizoen 2014-2015 

 

 

Beste waterpoloër WOC-Zuid en bestuurders/vrijwilligers, 

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over het seizoen 2014-2015. 

 

Competitie voor jongens en meiden D en C 

Er komt alleen voor de D- en C-teams (geboren in 2003/2002 en 2001/2000) een WOC-

competitie zoals we kennen van de afgelopen seizoen. Voor deze teams verandert er weinig. 

De speeldata zijn nog niet bekend, maar zodra die er zijn, worden deze via de website bekend 

gemaakt. 

 

Geen WOC-competitie voor de B-teams. 

Voor de B-teams (geboren in (1998/1999) is er helaas geen B-competitie meer tussen de 

WOC’s.  

Zijn er dan nog wel B-teams? Jawel, voor zowel de jongens en meiden is er een WOC-B-

team. Het programma wijkt wel af van het afgelopen seizoen. Er is namelijk zoals hierboven 

aangegeven, door de invoering van de landelijke B-competitie voor WFN-verenigingen dus 

geen WOC-competitie voor de B-teams. De Waterpolofederatie Nederland (WFN) heeft 

besloten geen wildcard toe te kennen voor de WOC’s Zuid en Noord-Nederland om deel te 

mogen nemen aan deze competitie. De overige WOC’s hadden geen wildcard aangevraagd 

omdat het overgrote deel van hun sporters via verenigingen deelneemt aan de landelijke 

competitie. 

 

Wat is er dan wel?Naast de wekelijkse training op de zaterdag worden er twee WOC-

toernooien georganiseerd en worden er twee trainingsweekenden georganiseerd (van 

vrijdagmiddag tot zondagmiddag). De exacte invulling en data volgen nog. En natuurlijk is er 

nog de Barcelonastage. 

Op deze manier wil WOC-Zuid invulling blijven geven aan de ontwikkeling voor de sporters 

in de B-categorie om aansluiting te blijven houden bij de andere regio’s.  

 

Eerste training seizoen 2014-2015 

De eerste training in het nieuwe seizoen is op zaterdag 6 september 2014. Op de website 

www.woczuid.nl kun je de trainingstijden vinden. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de 

tijden.  

De trainersstaf wordt op dit moment door Ronald Lindhout en Egbert de Groot geformeerd. 

Wanneer bekend is wie de trainers worden, wordt dat via de website bekend gemaakt.  

 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe. 

Bestuur en directie WOC-Zuid. 

http://www.woczuid.nl/

