Bekijk de online versie indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen.

ENC Nieuwsbrief

april 2015

Hierbij ontvangen jullie de ENC nieuwsbrief voor de maand april.

De nieuwsbrief is ook te lezen op www.enc-arnhem.nl & ENC Arnhem Facebook
In deze nieuwsbrief:

Sportwaarde Ambitie
Kampioen <11A

Het team voor onder de 11 is kampioen geworden!! En het blijft nog even een spannend
seizoen voor het team, want op 9 mei gaan ze strijden om het Regio Oost kampioenschap
en op 6/7 juni gaan ze deelnemen aan het NK E gemengd. Twee uitdagende toernooien nog
in het verschiet. Maar voor nu gefeliciteerd met deze titel!

Kampioen <17

Ons jeugd team van onder de 17 heeft het kampioenschap binnen gehaald door een
overwinning de directe concurrent op de Meer uit Culemborg. Ook jullie proficiat met de
titel!!

Sportwaarde Betrokken

ENC heeft een verkennend gesprek gevoerd met Uniek Sporten, het sportservicepunt op het
gebied van aangepast sporten in de regio Arnhem en partner van RC Klimmendaal. Uniek
Sporten zet zich in voor iedereen met een beperking, middels een sportadvies of met advies
over financiële ondersteuning. Ook begeleidt en ondersteunt Uniek Sporten de
sportaanbieders die een aangepast sportaanbod hebben, of hiermee willen starten.

De mogelijkheden die Waterpolo biedt aan sporters met een
fysieke beperking, zijn wat ons betreft onvoldoende
onderzocht of bekend. Afhankelijk van de fysieke beperking,
is Waterpolo misschien wel JUIST de oplossing. Een
gezonde en stoere teamsport! Goed voor lijf en leden.
Samen met Uniek Sporten gaan we daarom op zoek naar
een verantwoorde invulling van de mogelijkheden die ENC
kan aanbieden. Vind je dit een goed initiatief en wil je hier
graag bij betrokken zijn, neem dan contact op met Mark
van Diemen (0615094138)

Waterpolocommissie

Gezocht: Nieuwe kapiteins voor een behouden vaart

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen.....Per 1 augustus 2015 zullen we (Dave
Verburg & Mark Liesting) onze functies binnen de Waterpolo Commissie (WPC) neerleggen.
We hebben vanaf 2010 met heel veel plezier, gepaste trots en energie aan het roer mogen
staan van ENC Arnhem. Samen met veel andere vrijwilligers binnen én buiten de WPC
hebben we een invulling kunnen geven aan de ENC sportwaarden Betrokken, Respect,
Communicatie, Ambitie en Veiligheid.

Na een periode van 5 jaar geven we graag het spreekwoordelijke stokje over. We zijn dan
ook op zoek naar 2 vrijwilligers die, na een goede overdracht, onze taken en
verantwoordelijkheden als voorzitter en vice-voorzitter van ENC Arnhem willen overnemen.
Je staat er dan natuurlijk niet alleen voor, maar maakt onderdeel uit van een groep
enthousiaste vrijwilligers in de WPC die ENC Arnhem een warm hart toedragen.

Ben jij één van die 2 vrijwilligers? Meld je dan aan door een mail te sturen naar
secretariaat@enc-arnhem.nl

Onze Sponsoren

Technische Commissie

De trainingstijden worden gewijzigd per 1 mei!!

Tot en met 29/6 kan er binnen worden getraind. Vanaf 3/7 is er een uur zwemwater
beschikbaar in Klarenbeek op de vrijdag 19:15-20:15.

Vanaf 1/5 vervalt de o17 en damesselectie training in Valkenhuizen op de donderdag.

Op de donderdag O17 gaat vanaf 1 mei samen met H4 en 5 trainen in de Koppel, van half 8
tot kwart voor 9. De dames gaan samen met de herenselectie trainen in de Koppel van
kwart voor 9 tot 10.

Sponsorcommissie

Van Gogh kick-off bij BEST WESTERN PLUS Hotel Haarhuis

In 2015 is het precies 125 jaar geleden sinds Van Gogh is overleden en dit wordt herdacht
met een veelzijdig cultureel programma. Gedurende het Van Gogh seizoen kunt u bij
Brasserie Haarhuis genieten van een speciaal 3-gangen Van Gogh Menu voor € 27,50 p.p.
Dit menu is een wisselend menu dat is geïnspireerd door de Smaakprofielen van Van Gogh.
Als start van het Van Gogh seizoen organiseert Brasserie Haarhuis een Van Gogh kick off!
Tijdens deze kick-off (20 april t/m 26 april) krijgt u bij bestelling van het Van Gogh menu
een speciaal glas rode van Gogh wijn gratis erbij!

Vacature Bediening Best Western Plus Hotel Haarhuis

Voor onze bedieningsbrigade zijn wij op zoek naar flexibele, vrolijke en representatieve
scholieren/studenten die kunnen assisteren in de bediening. Ben jij op zoek naar een leuke
bijbaan? Grijp dan deze kans! Je komt te werken in het dynamische team van Brasserie
Haarhuis, met veel jonge gedreven collega’s.

Jouw taak is ervoor te zorgen dat onze gasten het uitermate naar hun zin hebben en de
beste service krijgen! Kortom je bent zeer gastvrij! Daarbij verwachte wij een flinke dosis
werklust en doorzettingsvermogen! Ook ben je flexibel en vind je het niet erg om in de
avonduren, het weekend of op feestdagen te werken. Sta jij te poppelen om aan de slag te
gaan en heb je graag contact met gasten? Stuur dan je sollicitatiebrief inclusief CV naar
m.vandijk@hotelhaarhuis.nl t.a.v. Martijn van Dijk.

Vrijwilligerscommissie
Oproep Bar

Er zijn vrijwilligers nodig voor de bar. Sommige teams zijn niet of nauwelijks
vertegenwoordigt in de barcommissie en dit zijn D2, D3, H1 en H5. Als alle teams
vertegenwoordigt zijn is het ook veel makkelijker om de planning van de bar vol te maken,

dus draag ook een steentje bij met de barcommissie! Ook niet poloërs zijn van harte
welkom.
W-official

Omdat we geen Waterpolo kunnen spelen zonder W-officials, wordt van elk lid vanaf 16 jaar
zonder W-legitimatie verwacht dat ze deelnemen aan de cursus voor W-official.
Goed voor de kennis van de spelregels en je maakt het mogelijk dat de andere teams
kunnen spelen. Net zoals ze dat bij jou doen. E
en W-official heeft een korte opleiding gevolgd, welke 1 of 2 keer per seizoen wordt
georganiseerd. Ook ouders, vrienden, familie of fans mogen de opleiding volgen en
W-official worden bij ENC.

In het geval dat er op andere wijze een aanzienlijke bijdrage aan ENC wordt geleverd, kan
men hier vrijstelling voor krijgen. Iedereen die nog geen W-official is, kan een uitnodiging
voor de eerstvolgende cursus verwachten. Vragen hierover kunt u stellen aan Ivonne
Bönisch

ENC Pupil van de maand

Er zijn weer twee pupillen uitgekozen voor pupil van de maand. De twee gelukkigen van
deze maand waren Nina van der Vorst en Piet Lentjes. Ze zijn op pad gewest met de Dames
en Heren naar de wedtrijd en hebben een balletje meegegooid.

Bijzondere spelers: Vincent

Vincent had zoals veel jongens, maar één droom, voetballer worden. Eerst zwemdiploma en
dan voetballen, al gauw bleek Vincent een keiharde keeper te zijn. Tot 5 december 2011,
Vincent gaat normaal naar bed, maar wordt wakker omdat hij hele erge hoofdpijn heeft.
Voordat we het wisten werd Vincent met loeiende sirenes naar het WKZ gebracht. Vincent
had een hersenbloeding.

Dat kan niet zomaar bij een kind, Vincent bleek een vaatafwijking te hebben. Hij moest
meerdere ingrepen hebben en weer ging het fout. Toen Vincent wakker werd de eerste keer
kon hij niet meer eten, praten en moeizaam staan, maar de tweede keer kon hij alleen zijn
linker arm 10 cm omhoog doen. Maar hij vocht door en wilde het liefst weer voetballen. Dat

zat er niet meer in, Vincent heeft aansturings- en evenwichtsproblemen, dus dat kan niet.
Door de sportargoog kwam hij bij waterpolo.

Ook zwemmen heeft hij opnieuw moeten leren, maar door door te zetten is dat gelukt. In
ede waren we niet welkom ook Wageningen en Veenendaal niet, maar ENC wilde wel moeite
doen en dankbaar zijn we dat na een jaar trainen Vincent dispensatie heeft gekregen om als
15 jarige met een leeftijdsklasse lager mee te mogen doen. Qua resultaat was de eerste
wedstrijd van Vincent niet heel fraai: 15-0 verloren, maar daar moet meteen bij gezegd
worden dat het zeker niet lag aan de inzet van Vincent. Vincent heeft twee kwartjes (tweede
en vierde) helemaal gespeeld. Gezien de snelheid had Vincent een verdedigende rol en dat
ligt hem erg goed. Vol overgave heeft Vincent zijn taken uitgevoerd waarbij hij sportief zijn
tegenstanders het leven zuur maakte en regelmatig een bal afpakte of een doelpoging in de
kiem smoorde. Kortom, prima gespeeld en lekker meegedraaid als onderdeel van het team.

ENC Kleding

Hierbij extra informatie voor/bij het bestellen van ENC kleding

- Looptijd bestellen kleding: Het bestellen van 'natte zwemkleding'
(zwembroeken/badpakken/caps) duurt minimaal 6 weken. Er wordt geprobeerd zoveel
mogelijk 'bulk-bestellingen' (meerdere artikelen) te plaatsen naar de leverancier, om de
(verzend)kosten te beperken. Mede hierdoor duurt het soms enige tijd voordat een
bestelling geleverd kan worden. Men krijgt altijd bericht wanneer bestelling doorgestuurd
zijn naar de leverancier en wanneer de artikelen binnen zijn.

- Maatvoering: Sinds enige tijd is er een nieuwe
maatvoering voor zwembroeken. Deze valt veel kleiner
uit dan voorheen. Houdt rekening met het bestellen van
zwembroeken dat men zeker 2 maten groter kan
bestellen dan men denkt (normaal M - bestel een XL)! Bij
twijfel eerst even contact opnemen met kledingbeheer. Er zijn extra zwembroeken besteld
zodat men kan passen.
- Kleding voorraad: De huidige voorraad kleding is aardig aan het slinken. Dit houdt in dat
sommige artikelen/maten tijdelijk niet leverbaar zijn. We doen ons uiterste best zo snel
mogelijk weer alle artikelen/maten op voorraad te hebben. Mocht een bestelling niet
geleverd kunnen worden krijgt men hierover bericht.
- Lopende bestellingen: Enige tijd geleden is er weer een
bulkbestelling binnen gekomen. Alle betrokkenen zijn hierover
per mail geïnformeerd. Toch blijven er bestellingen liggen of
wordt er niet gereageerd op de mail. Het schijnt dat de mail
soms via de SPAM binnen komt. Dus heb je onlangs een
bestelling gedaan (voor Maart 2015) check je SPAM dan even
en neem contact op met kledingbeheer.

- Contact Kledingbeheer (Rogier Siegers): Heb je vragen of
twijfel betreffende een bestelling of een maat? Je kunt altijd
even contact opnemen via de mail (kleding@enc-arnhem.nl) of
tijdens trainingstijden o13b (doorgaans aanwezig: woensdagavond Valkenhuizen 18:3019:30u / vrijdagavond Westervoort 18:30-20-00u).

ENC op Koers?

Zijn we als ENC Arnhem met de juiste zaken bezig?
Hebben de ENC Sportwaarden genoeg "lading"
binnen ENC Arnhem?

Hoe vindt je dat het gaat binnen ENC Arnhem en
wat kan beter?

De bovenstaande vragen zijn een selectie van
vragen die ons bezighouden. Om ENC Arnhem
(nog) beter te maken hebben we JULLIE nodig.
We nodigen elke betrokken ENC'er (van lid tot
ouder en van scheidsrechter tot toeschouwer) om
te drukken op onderstaande button en ons
daarmee waardevolle en constructieve feedback
te geven over het "reilen en zeilen" binnen ENC
Arnhem.

ENC Arnhem & Social Media

ENC Kalender

Algemene Ledenvergadering Neptunus

• 20 april om 20:00 zwembad de Grote Koppel (vergaderruimte)

Kind & Ouder Zwemmen ENC Bondsavond (zwembad Valkenhuizen)

• 25 april van 17:00-19:00

ENC Gerrit Jansen Waterpolo Toernooi 2015
• 5 & 6 september 2015

ENC Oliebollen Jeugd Waterpolo Toernooi

• 2 januari 2016 (van 13:00-21:00 zwembad Valkenhuizen)

Met een sportieve waterpolo groet,
Dave Verburg

Voorzitter ENC Arnhem
&

Mark Liesting

Vice-voorzitter ENC Arnhem

Bent u niet geïnteresseerd in deze nieuwsbrief? Klik hier om u af te melden
Deze mailing is verstuurd met Repper Mailblast.

