
 
 
 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF Nr 22232 
 
Beste WP leden, 
 
In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen: 

- Waar kan je info terugvinden van Waterpolo Mechelen Pirates 
- Trainingsuren vanaf september voor alle groepen  
- Wedstrijdkalender 2022/2023 definitief voor alle reeksen behalve U13 – U11 en U9 
- Vergadering ouders voor de jeugd 
- Pasdag en nieuwe webshop voor WP kledij Pirates. 
- Data van randactiviteiten WP en RSCM 
- Extra’s 

 
 
 
 
INFOBORD: 
 
Voor zij die het nog niet weten. RSCM WP Pirates Mechelen heeft een infokast aan de trap naar de 
tribune.  
Daar kan je altijd algemene info terug vinden en aankondigingen van randactiviteiten. De lijst met 
trainingsuren, wedstrijdkalender en alle andere info. 
 
 
TRAININGSUREN: 
 
De laatste update van de trainingsuren is te consulteren in de info kast. 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER: 
 
De wedstrijdkalender is eindelijk goedgekeurd door de Federatie en kan je al bekijken in de infokast 
maar ook op de website https://www.waterpolo-online.com/welkom/ 
Op die website zijn alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden op terug te vinden. 
Ook de uitslagen en klassementen zijn hier terug vinden.  
Voor de die hards kan je zelfs de meeste wedstrijden live volgen alhoewel we liever hebben dat je komt 
kijken 
 
 
INFO VERGADERING OUDERS JEUGD: 
 
Op vrijdag 23 september is er een infovergadering voor de ouders (en spelers) van de jeugd. 
Deze start om 19h in de cafetaria van het zwembad.  
We gaan een aantal nieuwigheden verduidelijken, je kan de trainers NA de training ook wat info vragen 
en zo verder. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PASDAG KLEDIJ: 
 
Op 23 september tijdens en na de vergadering van de ouders kan je kledij passen van de  
waterpolo Pirates Mechelen. 
Bestelling kunnen dan gedaan worden op de website https://www.rscmshop.be. 
Het volledige gamma van artikelen kaar daar nu al raadplegen en of bestellen. 
Zijn er artikelen die niet op voorraad zijn dan kan je daar ook aangeven dat je een berichtje wilt krijgen 
als het product terug in voorraad is. 
 
 
ACTIVITEITEN: Noteer alvast deze data in je agenda: 
 
-23 september infodag en pasdag waterpolo in cafetaria zwembad vanaf 19h tot 21h00. 
 
-6 november Haloween zwemfeest en fuif in het zwembad vanaf 16h. Info inschrijving volgt. 
  
-3 december komt Sinterklaas langs tijdens de zaterdag training. Info inschrijving volgt. 
 
-14 januari gaan we brunchen in Van der Valk maar ook WINTERDUIK om 15h15 in de kuip van de 
Ouwen dok. Het staat vrij om alleen maar goed te eten of alleen even te bibberen maar je mag 
natuurlijk beiden medoen. Info volgt. 
 
-25 maart doen we onze wereldvermaarde Duckrace in het zwembad. Start van de race om 18h15. 
 
-Eind mei familietornooi Waterpolo met BBQ 
 
 
EXTRA’S: 
 

- Film(pje) van de KBZB ivm fairplay tijdens de finale van de Beker.  
o https://fb.watch/eYsnub9tHc/ 

 
- Petitie VOOR Zennebad.  

o We gaan dringend met zen allen, leden & sympathisanten de petitie in het voordeel van het 
Zennebad moeten onderschrijven.  

o Gewoon linken naar : 
https://www.petities.com/signatures.php?tunnus=wij_willen_plopsaqua_in_mechelen 

o daar zie hoeveel er al getekend hebben. 
o vervolgens klik je linksboven op petitie en vul je in de rechtse kolom je naam, voornaam en 

emaildres in. (email adres is te controle dat je maar 1 handtekening kan plaatsen). 


