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Nieuwssplash De Dolfijn Schoonspringen
Afsluiting seizoen met clubkampioenschap
Op zaterdag 21 juli sloten we het schoonspring
seizoen 2017-2018 af met onze jaarlijkse
clubkampioenschappen! Veel schoonspringers van
de recreatie-, aspiranten-, talenten- en
wedstrijdploeg hebben aan familie en vrienden
kunnen laten zien wat zij allemaal hebben geleerd.
We hebben kunnen genieten van mooie sprongen.
En natuurlijk werden in alle categorieën de drie
beste springers beloond met een bronzen, zilveren
en gouden medaille. Goed gedaan allemaal! We
zagen trotse gezichten op de tribunes.

Open dag bij de Dolfijn op 22 september
van 12.00 uur tot 15.00 uur Sloterparkbad
22 september lijkt nog zover weg, maar voor je
het weet zit je alweer in de schoolbanken. En
bij de Dolfijn is het nieuwe seizoen dan ook
weer begonnen. Natuurlijk zien we je heel
graag terug, want vanaf maandag 10
september beginnen de lessen weer. En het zou
mooi zijn als we ook nieuwe leden mogen
verwelkomen.
Heb jij misschien klasgenoten, buurjongens
buurmeisjes, neefjes, nichtjes, broers of zussen
die van water houden en ook wel eens van de
planken of toren willen springen of duiken?
Neem ze dan mee naar de open dag van de
Dolfijn! Dan kunnen ze zelf ervaren hoe leuk
het is. En ervaren hoe het is om even te
kunnen ‘zweven’ in de lucht.
Er wordt vaak gedacht dat je heel veel
zwemdiploma’s nodig hebt om te kunnen
schoonspringen, maar dat is niet zo. Met een A
diploma mag je al schoonspringen. We hebben
soms al jonge springertjes van 5 jaar!

Voor meer mooie actiefoto’s verwijzen we graag
naar onze sociale media Facebook en Instagram.
Schoonspringers in actie in Edinburgh
tijdens EK schoonspringen 6 -12 aug
De lessen zijn dan wel voorbij, maar de kans is
groot dat je met dit heerlijke tropische weer
nog steeds in het zwembad bent, aan het
strand ligt of elders waar je verkoeling kunt
vinden! En ben je thuis aan het relaxen, dan
kun je genieten van het EK schoonspringen dat
op dit moment gaande is. Onze eigen Dolfijn
springer Dylan Vork doet hieraan mee. Hoe cool
is dat! Hij vertegenwoordigt Nederland en
daarmee de Dolfijn op de 1m en 3m. We
duimen voor Dylan en de andere NL springers.

Dus vertel het voort en neem alle waterratten
inclusief jezelf mee naar de Open dag van de
Dolfijn. Save the date! We kijken uit naar je
komst.
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https://www.sportemotion.com Oproepje clubkleding maat 128-140

Sportmarkt Amsterdam Nieuw-West

Eerste aanschaf uit het Schipholfonds

In september zal er in Amsterdam Osdorp
weer een Sportmarkt plaatsvinden. Daar
zullen we ook staan namens het
schoonspringen! In de volgende nieuwsbrief
lees je meer over de exacte datum en tijd.

Eindelijk! We hebben een nieuwe minitrampoline
in het bad mogen plaatsen. Ander materiaal staat
in bestelling en zodra het binnen is dan zullen we
dat uiteraard laten weten.

Start nieuwe seizoen op 10 september

Hoe ziet het nieuwe seizoen eruit?

Zet ook deze datum in je agenda, want dan
starten de lessen weer. In welke groep je zit
en het aantal keren dat je komt springen
staat in de bevestigingsbrief die je inmiddels
hebt ontvangen of spoedig zal krijgen.

Het nieuwe seizoen wordt weer leuk,
uitdagend en vooral heel gezellig. In de
nieuwsbrief die begin van het seizoen
verschijnt, zullen we jullie informeren over
geplande wedstrijden, clubbijeenkomsten en
andere schoonspring activiteiten die je niet
wilt missen. Zoals de 2e KNZB
Schoonspringdag.

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

2e KNZB Schoonspringdag op zo 9 sept
Na een succesvolle KNZB Schoonspringdag in
2017, komt er dit jaar een vervolg. Hou dus
ook zondag 9 september vrij in je agenda.
De locatie is Sport en Evenementencomplex
Merwestein in Nieuwegein. Het begint om
10.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Een
aanrader voor iedereen die van
schoonspringen houdt.
Zie voor het programma en inschrijven de
onderstaande link naar de site van de KNZB

De Dolfijn Schoonspringen wenst je een
fijne zomer 2018 en tot 10 september

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijds
port/wedstrijdsport/schoonspringen/schoons
pringdag/

Iets te melden voor de nieuwsbrief?
Laat het me weten 😊 Stuur een mailtje aan
nieuws@dedolfijnschoonspringen.nl
Natascha Rijkhoff

2018
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!

