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CM1 en BM1 ZPB H&L Productions
ZPB heeft zich als doel gesteld om met de dames en heren tot de top van waterpolo
Nederland te behoren en om de hoofdprijzen te spelen. De ontwikkeling van de ZPB jeugd
vormt daaronder een belangrijke pijler. Vandaar dat we alle registers opentrekken om jou
als jeugdspeelster van ZPB zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen. Deelname aan de
C en B Eredivisie is een logische stap en we zijn blij om te kunnen melden dat ZPB zich
heeft ingeschreven voor Eredivisie C en B. Het spelen van wedstrijden op nationaal
topniveau vormt een stevige basis onder de ontwikkeling van jou als jeugdspeler.
Natuurlijk is alleen het spelen van wedstrijden op hoog niveau niet het enige wat jou tot
een goede waterpolospeelster maakt. Je zult daarin ook goed begeleid moeten worden.
Naast ervaren en kundige coaches zorgen we voor ondersteuning vanuit de damesselectie.
Speelsters van D1 worden betrokken bij trainingen en wedstrijden, zodat jij de kans krijgt
om van ze te leren en je optimaal te ontwikkelen. Ook de hoofdcoach (Jim van Es) van de
damesselectie krijgt een prominente rol op zowel de trainingen als bij diverse wedstrijden
van CM1/BM1.
Voor BM1 geldt dat er gecombineerd getraind gaat worden met de damesselectie. Voor
de speelsters van CM1 geldt dat meetrainen met de damesselectie op uitnodiging zal zijn.
Tijdens deze trainingen krijg jij de mogelijkheid om ‘in het echie’ te leren van ervaren speelster van de damesselectie. Samen met de hoofdcoach van de damesselectie krijgen jullie
daarmee zowel vanaf de kant als vanuit het water begeleiding om de ‘kneepjes van het vak’
te leren.
Kortom wij zijn zeer trots als ZPB dat we deelnemen aan de Eredivisie CM1 en BM1.
ZPB gaat er alles aan doen om deze en toekomstige jeugdgroepen zo optimaal mogelijk
voor te bereiden op het grote werk met als ultiem doel de top van Nederland.
Onderstaand puntsgewijs de belangrijkste zaken:
•
CM1 en BM1 spelen Eredivisie
•
Coach CM1: Daisy Schoenmaker
•
Coach BM1: Eunjin de Heer
•
Hoofdcoach D1: Jim van Es
•
Coach D2: Kevin van Bommel
•
Hoofdcoach D1 actief betrokken bij trainingen en wedstrijden
•
Selectiespelers D1 betrokken bij trainingen
•
BM1 traint samen met damesselectie
•
CM1 traint op uitnodiging mee met damesselectie
•
Speelsters CM1 en BM1 die daarvoor in aanmerking komen spelen mee met D2

