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Grote Clubactie

Heb je al volle boekjes, lever deze dan vast in
bij de bar van het clubhuis, zodat we deze in
kunnen brengen. De boekjes kunnen tot
uiterlijk 15 nov ingeleverd worden.

W-Tafel cursus

Aangezien er nog een aantal mensen zijn die
in mei niet uitgenodigd waren of door
omstandigheden niet konden komen, hebben
we besloten om in november en december
nog een extra W-tafel cursus te verzorgen.

De cursus is verspreid over 4 avonden te
weten: 
- Dinsdag 17 november van 20:00 - 21:30
(basis regels voor waterpolo en W-tafel)
- Dinsdag 24 november van 20:00 - 21:30
(het digitale waterpolo formulier)
- Dinsdag  1  december van 20:00 - 21:30
(examen voorbereiding)
- Dinsdag 15 december van 20:00 - 21:30
(examendag)  

Het examen wordt afgenomen door een
officiële examinator van de KNZB. Elk actief
lid boven de 16 jaar wordt verwacht zijn W-
Tafel brevet te halen, iedereen die volgens
de administratie nog geen W-tafel heeft, krijgt
een persoonlijke uitnodiging via email. Ook
willen we graag ouders van de EG, DG en C
jeugd uitnodigen om aan de W-tafel training
deel te nemen, dit is niet alleen nuttig, omdat
je waterpolo regels leert kennen, maar als
iedereen zijn steentje bijdraagt, dan hoeven
we allemaal maar een paar keer achter de
W-tafel plaats te nemen. De training en het
examen is gratis. Wil je meer weten of
opgeven, stuur dan even een email naar
wpc@kempvis.nl, met onderwerp "W-tafel
training".

Speculaaspoppenactie

De tijd vliegt en inmiddels zijn in de winkels
de 1e Sinterklaasartikelen alweer te vinden.
Tijd dus voor het bestellen van de
traditionele speculaaspoppen met als doel de
ondersteuning van diverse kinderprojecten in
Letland. Afgelopen jaar verkocht de stichting
Hulp Letland 9700 poppen en konden de
kinderen en personeel in het psychiatrische
kinderziekenhuis in Ainazi, het kindertehuis
Abelite en de school in Straupe vanuit de

8 nov Bowlen 14:00-16:00

Komende zondag gaan we met meer dan 50
kinderen bowlen, dus het beloofd weer een
gezellige boel te worden. Om 2 uur
verzamelen bij de ingang van Bowling
Spijkenisse en om 4 uur kunnen de kinderen
weer worden opgehaald..



opbrengst hun kerstfeest vieren. De kempvis
wil hier graag ook aan meehelpen en met dit
doel steunen we niet alleen de kinderen in
Letland, maar ook de kinderen van de
Kempvis, zodat we weer leuke activiteiten
kunnen organiseren. De Speculaaspoppen
kosten €4,50 per stuk. Wil je ook mee doen,
download hier het formulier en probeer zo
veel mogelijk speculaaspoppen te verkopen.

Sinterklaas komt weer langs

We hebben contact gehad met Sinterklaas
en hij heeft nog een plaatsje in zijn agenda
om weer bij de Kempvis langs te komen. Op
zondag 29 November van 14:00 - 16:00 zal
hij samen met de pieten het clubhuis
bezoeken en brengt hij weer leuke kadootjes
voor de kinderen mee. De pieten gaan er
weer een dolle boel van maken. Verder is het
de bedoeling dat de kinderen iets moois
kunnen maken en gaan we proberen een
dansje of liedje in te studeren om aan
Sinterklaas te kunnen  laten zien. Verdere
informatie volgt nog,

Kerstontbijt op 19 December
Het is misschien nog wat vroeg om over Kerst
te beginnen, maar zet 19 december vast in
de agenda, want dat is er in tegenstelling tot
eerdere berichten gewoon training en
kunnen we weer met z'n alleen genieten van
een overheerlijk kerstontbijt. 

Thuiswedstrijden
Het complete thuisrooster voor 2015/2016 is te vinden op de website. Klik hier voor het overzicht. 
Clubhuis 1 uur voor aanvang van de wedstrijden geopent. Dagdienst? Zie hier het stappenplan.
Datum Aanvang Nr Thuis Uit Official W-Tafel Bardienst

7-11 14:15 Openen Clubhuis: Familie
Kinds

7-11 15:00 43199De Kempvis DG1 ZPS DG1 SR2
Maaike Geluk,    Astrid van  
                           Meeuwen
Bart Kok

7-11 15:45 42743De Kempvis CJ1
Waterpolo
Den Haag
(SG) CJ1

Aangesteld

Sander
Coenders,
Marcel Kok,
Jelle Corpeleijn

Dasja/Ingrid

7-11 16:30 42629De Kempvis CM1 SVH CM1 Aangesteld

Sander
Coenders,
Marcel Kok,
Jelle Corpeleijn

Heren 3

7-11 17:15 40226De Kempvis D2 BZ&PC 2 Aangesteld

Wim de Breejen,
Rob van der
Linden, Peter
Koster

Heren 4

7-11 18:00 40974De Kempvis H3 AZC 5 Aangesteld

Tessa
Bloemberg,
Yvette
Kleinherenbrink,
Femke de Haan

Heren 3

7-11 18:45 41488De Kempvis H4 Wiekslag 3 Aangesteld

Tessa
Bloemberg, Bart
Kok, Femke de
Haan

Heren 5

7-11 19:30 41460De Kempvis H5 WZC (SG) 4 Aangesteld

Wim de Breejen,
Rob van der
Linden, Peter
Koster

Heren 5

7-11 20:30 Heren 3 dag baas
en afsluiten.

Clubhuis
afsluiten door:

Freek van
Aggelen

https://dl.dropboxusercontent.com/u/20366862/Speculaaspoppenactie 2015.pdf
http://www.kempvis.nl/waterpolo/thuisrooster/
http://kempvis.nl/?p=415


8-11 14:00 42075SCOM/De
Zeehond'73 (SG) 5

De Vliet (SG)
4 Aangesteld SCOM Niet open

8-11 14:45 42287SCOM/Zeehond*BM
1

ZPB H&L
Productions
BM2

Aangesteld SCOM Niet open

8-11 15:30 40010SCOM/De
Zeehond'73 (SG) 1 ZVVS 4 Aangesteld SCOM Niet open

8-11 16:30 SCOM dag baas en
afsluiten.

Uitwedstrijden
Het complete uitrooster voor 2015/2016 is te vinden op de KNZB website. Klik hier voor het overzicht. .
Datum Tijd Thuis team Uit team Plaats

7-11-2015 14:10Z&PC Rotterdam BJ*1 De Kempvis BJ1 ROTTERDAM

7-11-2015 15:00NieMo-Van Vliet EG 2 De Kempvis EG3 NIEUWERKERK AD
IJSSEL

7-11-2015 15:00SCOM/De Zeehond’73 (SG)
EG3 de Kempvis EG*2 HOOGVLIET

ROTTERDAM
7-11-2015 15:30De Zijl/LGB AJ2 De Kempvis AJ2 LEIDEN
7-11-2015 16:15Wiekslag DG1 De Kempvis DG2 ALBLASSERDAM
7-11-2015 18:20SCOM/de Zeehond EG*2 de Kempvis EG*1 ROZENBURG ZH
7-11-2015 19:10Z&PC De Gouwe 2 De Kempvis 1 WADDINXVEEN

7-11-2015 20:45De Lansingh 1 De Kempvis 2 KRIMPEN AAN DEN
IJSSEL

7-11-2015 21:20Z&PC De Gouwe 1 De Kempvis 1 WADDINXVEEN

0181 614 470 't Kommetje

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS0307/
https://plus.google.com/u/0/communities/111020774491403219471
https://nl-nl.facebook.com/ZvDeKempvis

