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Nieuwssplash De Dolfijn Schoonspringen
Start van het nieuwe seizoen 2017-2018

Ook nieuwe bondscoach Edwin Jongejans

Het nieuwe seizoen is alweer een paar weken
geleden begonnen. Tijd voor wat nieuwtjes.

Zijn naam werd al vaker genoemd als het ging
om de nieuwe Bondscoach voor het
Nederlandse Schoonspringen. En wij zijn er
ontzettend trots op dat zijn moeder Cecile tot
de harde kern van de Dolfijn hoort! Maar nu is
het zeker. Edwin Jongejans gaat deze mooie en
uitdagende taak op zich nemen m.i.v. 1 januari
2018.

Zowel in het Noorderparkbad als in de springkuil
van het Sloterparkbad wordt druk gesprongen.
En op 14 oktober was de Miniatoren wedstrijd.
De Dolfijn springers hebben het heel erg goed
gedaan. En ook het eerste goud, zilver en brons
van dit seizoen zijn binnen. Dat belooft wat!
En ook bij de workshops wordt het drukker en
starten er nieuwe kinderen die al snel de smaak
van het schoonspringen te pakken krijgen. Wij
verwelkomen Munya Daimoune en Ramses Kin
als nieuwe leden van de Dolfijn.

Edwin werd in 1981 wereldkampioen op de 1m
plank. Daarnaast veroverde hij nog twee keer
de Europese titel op de 1m plank in 1989 en
1995. Edwin keert terug uit Groot Brittannië
waar hij 12 jaar coach was en mooie successen
boekte met het Engelse schoonspringteam.

Feestelijke opening Clubhuis de Dolfijn
Het is vast niemand ontgaan, maar het
clubhuis van de Dolfijn is de afgelopen tijd
dicht geweest voor een grondige verbouwing.

Edwin Jongejans in 1984

Wij bedanken Balazs Ligart voor de afgelopen
jaren waarin hij Nederlandse schoonspringers
naar een hoger niveau heeft gebracht.
Op vrijdag 13 oktober was er een
feestelijke opening voor alle leden. Het was
leuk om velen van jullie te hebben gezien.
Was je verhinderd? Kom dan een andere keer
gezellig langs om te zien hoe het is geworden
Het assortiment in het clubhuis is uitgebreid.
Je kunt er lekker zitten, nog even werken of
gewoon naar de springers kijken natuurlijk.

Bestelling van clubkleding

Iedereen die clubkleding heeft besteld,
heeft het al ontvangen of krijgt het in de
week van 16 t/m 22 oktober. Op
www.sportemotion.com kan je zelf ook
clubkleding bestellen. Ga naar:
Zwemmen/zwemvereniging/De Dolfijn.
Daar moet je je wel eerst registreren.

Van alle overige springers (recreanten,
beginners en masters verwachten wij ook
dat ze minimaal over een shirt en broekje
beschikken, dit is prettig om bij de
warming up te dragen, maar vooral toch
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Oproepje clubkleding maat 128-140
Wij kregen het verzoek van een ouder die
voor haar dochter op zoek is naar een setje
clubkleding (maat 128-140) die zij kan
overnemen. Dus mocht je nog een tenue
hebben liggen in de kast, neem dan even
contact op met lcrombach@hotmail.com
Alvast bedankt!
Welke springers dragen clubkleding?
Wij vragen alle springers van de Dolfijn die
meedoen aan wedstrijden om het clubtenue
van schoonspringen aan te schaffen: een
wit polo shirt en een rode korte broek.

Nieuwe commissieleden van De Dolfijn
Wij kregen het verzoek van een ouder die voor
haar dochter op zoek is naar een setje clubkleding
Net als iedere andere sportclub kunnen wij
(maat 128-140) die zij kan overnemen. Dus
niet zonder vrijwilligers die in onze
mocht je nog een tenue hebben liggen in de kast,
commissie willen plaatsnemen. Wij zijn
neem dan even contact op met
verheugd met de komst van:
lcrombach@hotmail.com.
Wendy Salm (moeder van Richello uit de
Alvast bedankt!
wedstrijdploeg). Zij zal vanaf heden de
ledenadministratie op zich nemen.
Ellen de Haan (moeder van trainster
Marisca). Zij is onze workshop coördinator.
Verder hebben we Ron de Haan (vader van
Marisca) bereid gevonden om alle Social
Media inclusief website voor ons up-to-date
te houden.
Om de trainers te ondersteunen en om een
verbinding te creëren tussen commissie en
de trainers hebben Kees Hummel (vader
van Cesar uit de wedstrijdploeg) en Mike
Grosze Nipper (topsporter en voormalig
hoofdtrainer bij een ski-club) hun krachten
gebundeld. Zij leveren een bijdrage aan de

De heren / jongens vragen we om tijdens
wedstrijden een rode zwembroek te dragen
De dames / meisjes vragen we om op
wedstrijden een rood badpak te dragen.
Het trainingspak zal alleen worden verplicht
voor de internationale wedstrijden.
Van alle overige springers (recreanten,
beginners en masters verwachten wij dat ze
minimaal een wit shirt en rood broekje
hebben voor warming-ups en de
droogtrainingen.

ontwikkeling, veiligheid en professionaliteit
van de club. Dit zijn doelstellingen waar wij
ons uiteindelijk met zijn allen voor inzetten.
Tot slot zal Natascha Rijkhoff (moeder
van Imara uit de wedstrijdploeg) de
nieuwsbrief verzorgen. Input is welkom op:
nieuws@dedolfijnschoonspringen.nl

Iets te melden? Laat het me weten 😊

De Grote Clubactie en Schipholfonds
Er kunnen nog steeds loten worden verkocht
voor de Grote Clubactie 2017. We willen
ontzettend graag een nieuwe trampoline. Dus
ga samen met een vriendje of vriendinnetje op
pad. De boekjes kun je inleveren bij je eigen
trainer of bij Jane Biemans (moeder van Chloë).
Allemaal hetzelfde tenue is goed voor de teamspirit,
ziet er verzorgd uit… en levert ook nog eens hele leuke
groepsfoto’s op!

Geld voor de trampoline hopen we ook binnen te
halen via het Schipholfonds. Maandag 16 oktober
weten we of dat ons is gelukt. Duimen dus!
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Voorkom dat jouw startgeld verdwaalt
Startgeld betalen voor een wedstrijd hoort
erbij. Maar steeds vaker ontbreken de juiste
gegevens op de betalingen, waardoor het
soms onnodig lang duurt voordat het geld op
de juiste plek terecht komt.
Dit kan simpel worden ondervangen door de
volgende gegevens op een betaling te
vermelden:
SP 8421 startgeld “naam springer” + “wedstrijd”

Dus de betaling van bijvoorbeeld de 1e
Vijfkamp wedstrijd ziet er als volgt uit:

Wedstrijden seizoen 2017-2018
Doe mee of moedig onze Dolfijnspringers aan!

Moedi
Dit staat er in ieder geval op het

programma van dit seizoen:
Wij kregen het verzoek van een ouder die voor
haar
dochter
op zoek is naar een setje clubkleding
29 oktober
2017
(maat
128-140)
die zij (Zoetermeer)
kan overnemen. Dus
1e Breedtesport
Wedstrijd
mocht je nog een tenue hebben liggen in de kast,
neem
dan even
contact op met
3-5 november
2017
5th International Ulla Klinger Cup (Aken)
lcrombach@hotmail.com.
1 november
2017
Alvast
bedankt!

Onderlinge wedstrijd (Amsterdam)
4 november 2017
1e Vijfkamp wedstrijd (Amsterdam)

SP 8421 – startgeld Pietje Puk 1e Vijfkamp”

18 november 2017
2e Breedtesport Wedstrijd (Eindhoven)

Betalingen komen hierdoor gelijk bij de juiste
persoon terecht en verdwalen niet meer.

25-26 november 2017
Optionals (Eindhoven)

De Dolfijn/Schoonspringen in de Media

25 november 2017
Sinterklaaswedstrijd (Nieuwegein)

-

We deden mee aan de AH sportactie.
Diverse proefspringers vonden de
weg naar ons bad. Zie ook het leuke
filmpje van Daan Blits op onze FB
pagina en het AH Social Media kanaal

-

Binnenkort is er in de commercial van
een ziektekostenverzekeraar een
schoonspringer te zien.

-

Ellen Stoop schreef een kinderboeken
serie over zwemsporten.

9-10 december 2017
1e Jeugd- & AL in competitie

Er zijn wedstrijden op elk niveau. Jouw
trainer beslist aan welke wedstrijd jij
deelneemt. Daarna ontvang je een mail.

Plezier staat voorop en winnen is natuurlijk ook heel plezierig!

Nooit meer iets missen over de Dolfijn?
Volg ons op Facebook en op Instagram
Schoonspringvereniging de Dolfijn
dedolfijn_schoonspringen

-

In oktober verschijnt deel 1 en in
januari 2018 komt het 2e deel uit. En
inderdaad dat gaat over…

