
1 

 

Nieuwsbrief: waterpolostage herfst 2014 

Voor de B en C jeugd 

Barcelona - Spanje 
 

Beste WOC-Sporters en ouders/verzorgers, 

De prachtige Kroatië-stages van 2012 en 2013 krijgen een vervolg. In de week van 20 - 26 oktober 

2014  gaat WOC-Zuid naar Barcelona in Spanje. Waarom Spanje……. we willen de sporters met 

verschillende sportculturenkennis laten maken. Daarnaast is Spanje een waterpololand voor dames 

en heren, terwijl Kroatië meer op herenpolo is gericht. Er is bewust gekozen om dit jaar in de 

herfstvakantie te gaan. De voorgaande waterpolostages waren een afsluiting van het seizoen, nu zal 

de intentie meer liggen op de voorbereiding van het seizoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren 

gaan we niet met alle spelers, maar beperken we ons tot de B en C jeugd (dus zowel jongens als 

meisjes). Deze keuze is gemaakt omdat een te grote groep, meer randzaken heeft. Nu kan er meer 

geconcentreerd worden op “het waterpolo”  In deze nieuwsbrief vind je de eerste informatie over 

de stage van WOC-Zuid naar Barcelona - Spanje. 

 

Inschrijving 

De voorlopige inschrijving is hiermee gestart en eindigt op 25 juni 2014. 

Graag horen we van alle sporters van het WOC (geboren 1998-1999-2000-2001) die meedoen aan de 

centrale trainingen in Eindhoven of ze mee gaan en verzoeken iedereen als volgt te reageren: 

 

Stuur een mail naar  mailadres  zomerstage@woczuid.nl   met naam, geboortedatum en vermelding 

van: Ik ga zeker mee 

Ik ga zeker niet mee  

Ik ga misschien mee 

 

Aantal deelnemers 

Om een goede stage aan te bieden, hebben we ongeveer 15 deelnemers per groep nodig. 

Dus: Ongeveer 15 Jongens B 

 Ongeveer 15 Meisjes B 

 Ongeveer 15 Jongens C 

 Ongeveer 15 Meisjes C 

 

Globale kosten voor reis en verblijf 

We streven naar zo laag mogelijke kosten tot een maximum van € 600,= per deelnemer. De 

definitieve prijs kunnen we pas berekenen na definitieve opgave van het aantal deelnemers en de 

prijs van de reiskosten. 

De stage wordt in samenwerking met BIWPA georganiseerd: 

www.biwpa.com  
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Planning 

o Nieuwsbrief 1: inventarisatie inschrijvingen (29 mei 2014 – 25 juni 2014)  

o Informatiebijeenkomst stage voor sporters en ouders: 28 juni 2014  

o Nieuwsbrief 2: definitieve prijsstelling en inschrijving 

o Definitieve inschrijving deelnemers en trainers/begeleiders: 1 september 2014 

o Eerste betalingstermijn: begin september 2014 

o Gegevens deelnemers op orde voor boeken vliegreis en stage:  half september 2014 

o Kleding: september / oktober 2014 

o 2
de

 betaling termijn: oktober 2014 

o 2
de

 bijeenkomst voor ouders en sporters: begin oktober 2014  

o Verspreiding draaiboek Barcelona 2014: half oktober 2014 

o Vertrek: 20 oktober 2014 (dit kan nog een dag eerder of later worden) 

 

Informatie BIWPA, onze gastheer in Barcelona 

Barcelona International Waterpolo Academy (BIWPA) is een academie (organisatie), gedreven door 

enthousiasme en  met de wil om jonge waterpolospelers op atletische, menselijke en intellectuele 

aspecten op te leiden. 

BIWPA is opgericht, met als doel om trainingen te verzorgen, op een manier zoals bekend over de 

hele wereld. Deze is gebaseerd op verbetering en versterking van de individuele vaardigheden. 

De prestatie van het Spaanse Water Polo, zoals bewezen in de afgelopen 25 jaar, is de beste garantie 

voor deze organisatie. Het succes van het herenteam sinds de Olympische Spelen van Barcelona in 

1992 en het bereiken van de vrouwelijke waterpolo zilveren medaille bij Londen 2012 en de gouden 

medaille op het WK in 2013 in Barcelona, zijn hiervan de beste voorbeelden. 

BIWPA biedt verschillende Waterpolo opleidingen bedacht en geregisseerd door gerenommeerde 

coaches met internationale erkenning. Deze programma’s zijn op basis van sportiviteit, voor jonge 

sporters die hun techniek willen verbeteren en voor teams die hun prestaties willen verbeteren. 

 

Vragen 

U kunt uw vragen digitaal aanleveren bij het secretariaat van WOC-Zuid op het e-mailadres  

zomerstage@woczuid.nl  o.v.v.  vragen stage 2014 met naam en team. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het organisatiecomité Barcelona 2014 


