WAT ER POL O
WZ & PC TRITON
HOU JE VAN ZWEMMEN, BEN JE HANDIG MET DE BAL, EN
HOU JE VAN SPORTEN IN TEAMVERBAND? DAN IS WATERPOLO DE VETCOOLSTE SPORT DIE ER IS!

WEESPER ZWEM- EN POLOCLUB TRITON

WAT E R P O L O VO O R D E J E U G D !
Je kunt al jong beginnen met
waterpolo, namelijk als je 8
jaar bent en als je kunt zwemmen op het niveau van het
B-diploma. In het begin leer je
op een speelse wijze met een
bal gooien. Daarna leer je in
teamverband spelen en krijg
je spelinzicht.
Welkom bij Triton!
Hou je van zwemmen, ben je
handig met de bal, en hou je
van sporten in teamverband?
Dan is waterpolo de vetcoolste
sport die er is!
Op dit moment hebben we een
aantal herenteams maar......
We willen ook graag een aantal jeugdteams oprichten.
Jeugd 12-19 jaar
Ben jij tussen de 12 en 19
jaar? Zoek jij een uitdaging
in de sport? Triton Waterpolo
zoekt JOU !!
Kinderen jonger dan 12
Ook jonge kinderen zijn welkom. Zodra er genoeg kinderen zijn, gaan we waterpoloën

in de (mini-) competitie voor
kinderen onder de 12.
Waterpolo bij Triton
Trainen is leuk, maar waterpolo is natuurlijk een wedstrijdsport. D e teams van Triton
spelen i n competitieverband
tegen andere clubs in hun
pool. Misschien heb je wel
eens in het Weesper Nieuws
iets gele zen over de wedstrij den van Triton. Vaak zijn het
spannende wedstrijden. Triton
is een goede club! Alle wedstrijden vinden plaats in het
weekend, meestal op zaterdag.
Kijk voor de actuele trainingstijden op www.triton-weesp.nl
De trainingen vinden plaats
in het Victoriabad in Weesp.
Contact
Lijkt het je leuk om drie keer
vrijblijvend mee te trainen
of heb je een vraag, neem
dan contact met ons op.
Kijk voor meer informatie
en de contactgegevens op
www.triton-weesp.nl
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