
 

 
 

                 
 

 
NIEUWSBRIEF Nr 20236 
 
 
Beste WP leden, 
 
In deze nieuwsbrief volgende onderwerpen: 
 

- Kort nieuws 
- Aanstormende wedstrijden 
- Wedstrijdkalender waar vinden en volgen 
- Geen trainingen op… 
- Data van randactiviteiten WP en RSCM 
- TROOPER nieuws 
 

 
 

 
 
KORT NIEUWS: 
 
De eindronden en de play-off wedstrijden komen er nu snel aan voor alle ploegen. 
 
De U17 spelen de volgende 2 weken voor winst en medaille kansen op goud en zilver.  
 
De Seniors 2 zitten eveneens in dat schuitje met kruisfinales voor de titel en stijging naar 3de afdeling. 
De Play-offs data zijn normaal voorzien op weekend van 15 – 22 en of 29 april voor de eerste ronde. 
De 2de ronde is voorzien voor de weekends van 6 – 13 en of 20 mei. 
 
Seniors 1 is in de Superleague aan de eindfase bezig en alles draait om plaats 3 – 2 of 1 voor de start 
van de Play-offs in mei. Die thuiswedstrijden zullen waarschijnlijk doorgaan op zaterdag 13 mei.  

 
Voor de beker van België zijn we nu al aan het stunten door de beide ploegen. Geen enkele club heeft 
ons dit voorgedaan, beide in de halve finale. 
De wedstrijd van heren 1 gaat door in Aalst tegen Moeskroen om 17h00 op 15 april. Daar gaan we met 
zen allen heen!! 
De wedstrijd van de Heren 2 gaat door op maandag 17 april om 20h30 in ons eigen bad. 

  
Bij winst van beide ploegen gaan we op zaterdag 27 mei met beide ploegen naar Aalst om de beide 
finales achter elkaar te spelen !. 

 
 

AANSTORMENDE WEDSTRIJDEN: 
 
U15   : 18/03 in Doornik om 20h45 
U17  : 18/03 thuis tegen Gentse om 18h00 * bevestiging van de Federatie moet nog komen 
Seniors 2 : 18/03 in Antwerpen met aanvang 17h15 
Seniors 1 : 18/03 thuis tegen Tielt om 19h30 
 



 

 
 

                 
 

 
 
Seniors 2 : 25/03 thuis tegen Blankenberge om 21h00 
Seniors 1 : 25/03 thuis tegen Doornik om 19h30 
 
Seniors 1  : thuis tegen Moeskroen op VRIJDAG 31 maart om 20h00  

* bevestiging van de Federatie moet nog komen. 
 
ALLE ploegen : Na paasverlof eindronden van U11 – U13 en U15, Zie kalender. 

Andere ploegen U17 – S2 en S1 weten we hopelijk alle data voor eind april en de 
maand Mei. 

 
 
 

 
WEDSTRIJDKALENDER: 
 
De wedstrijdkalender kan je altijd 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. 
 
 

 
GEEN TRAININGEN OP: 
 
-Feestdagen. Uitgezonderd wedstrijden. 
-Zaterdag 18/03 voor U11 - PO wedstrijd U17  
-Zaterdag 8 april voor geen enkele groep - Paasweekend. 
-VRIJDAG 31/03 voor de U13 -U15 en U17 - Wedstrijd 1ste ploeg tegen Moeskroen. 

* bevestiging van de Federatie moet nog komen. 
 

 
 
 

ACTIVITEITEN: Noteer alvast deze data in je agenda: 
 
-25 maart - onze wereldvermaarde Duckrace in het zwembad is on HOLD gezet wegens te weinig 
medewerkers. Kandidaat medewerkers mogen zich altijd melden, datum kan verplaatst worden. 
 
-15 april Halve finale van de Beker van België S1 in Aalst tegen Moeskroen om 17h00 
 
-17 april Halve finale van de Beker SCWP voor S2 in Mechelen 
 
-27 mei finale van de Beker van België & SCWP Beker in Aalst !!! 
 
 
 

Herinnering 

TOPMATCH 



 

 
 

                 
 

 
-24 Juni seizoensafsluiter met familie waterpolo tornooi en BBQ. 
 Het familie tornooi staat on HOLD wegens te weinig medewerkers in de voorbereiding. 
 De BBQ gaat wel door. Kandidaat medewerkers mogen zich altijd melden. 
  
-Waterpolostage jeugd van 20 tot 27 augustus 2023. Alle info bij Michael en Kim. 
 
 
 
 

  
TROOPER nieuws. 
 
Aan alle leden en sympathisanten die regelmatig online aankopen doen: 
 -Trooper is een Belgische website 
 -Trooper groepeert een 1000 tal webwinkels zoals BOL.com, Booking.com 
  Plopsa, Tui, Krefel, Centerparcs, JBC, Torfs schoenen, enz. 
 -Al deze webwinkels geven een percentage aan Trooper dat bestemd is voor RSCM Waterpolo. 
 -Hoe meer jullie op het web kopen via Trooper hoe beter voor de clubkas. 
 -Je betaald NIETS meer dan anders. 
  
Wat moet je wel doen? 
-eerst inloggen op trooper.be  
-Ingeven dat je het doet voor Racing Swimlming Club Mechelen vzw (je ziet onze piraat verschijnen). 
-naar de webshop van je keuze gaan. De webshop weet dan dat je voor RSCM wp gaat. 
-Op het moment dat jij je aankoop afrondt op de website van de shop, laten zij ons weten hoeveel geld   
ze aan RSCM wp schenken. Dat is soms een percentje van jouw bedrag, soms een vast bedrag maar 
alles samen enkele duizenden euro’s op een seizoen. 
 

 

 


