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Hallo allemaal, 
 
Hier de vernieuwde NieuwsKrant. Er was namelijk nog meer nieuws te melden van de afgelopen 
weken. Vanwege de herfstvakantie zijn er minder wedstrijden maar kan je  wel trainen. Ook is er 
het jaarlijkse uitje voor de jeugd.  Deze keer ook twee krantenartikelen in de NieuwsKrant.   
Veel succes en lees plezier. 

 
 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* agenda 
* minitoernooien 
* wist je dat.... 
* verslag EG 4 
* BM 1 en BM 2 
* Internationaal toernooi 
* jurycursus 
* herfstvakantie 
 
 

* gezocht 
* Grote Clubactie 
* krant 
* standen   

 
Heb jij een verslag of foto's gemaakt? Wil je dit 
in de NieuwsKrant laten plaatsen?  Stuur dit 
naar nieuwskrant@zvl-1886.nl 

 
 
 
Verjaardag: 
Vandaag en in de komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig. 
 

 
Oktober   Leeftijd 

18 Laura Roels 16 

22 Mattias Huibregtse 11 

28 Jelle Veenstra 8 

29 Jochem Baars 14 

29 Karla Temperanza 9 
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Agenda 
 

Oktober   

24 vijf Meibad Bowlen  15.00-16.00 uur en daarna  pannenkoeken eten               

31 De Zijl                       Waterpolo clinic   om   13.30- 15.30 uur 

   

November   

3 De Zijl Dames 1 om 17.45 uur en Heren 1 om 19.15 uur 

6 vijf Meibad 18.15 uur 1e bijeenkomst voor de taptoecommissie 2019 !! 
Voor meer informatie waterpolokids@zvl-1886.nl 

 
 
De minitoernooien die nu in de agenda staan zijn: 
 

25 november De Gouwe 

20 januari  AZC 

27 januari BZ&PC 

26 mei Alkemade 

 
 
Wist je dat ....: 
* de trainingen in de herfstvakantie WEL doorgaan. 
* er nogal wat zwemkleding wordt gevonden. 1 zwembroek ligt bij de bar in het vijf Meibad en  
   1 in de Waterkeet. 
* in de kerstvakantie veel trainingen uitvallen voor de F'jes, D en E jeugd. 
* we een Instagramaccount hebben :  ZVL1886waterpolo 
* de jeugd op zaterdag 3 november loten gaat verkopen tijdens de wedstrijd van Dames en Heren 1 
* de eerste vergadering van de Taptoecommissie 2019 plaatsvindt op 6 november om 18.15 uur. 
* je van harte welkom bent om aan te sluiten.  
 
 
verslag EG 4 
 

 
De EG4 speelde 6 oktober een spannende 
thuiswedstrijd tegen Waterpolo Residentie uit 
Den Haag. Na een verdiende en zwaar 
bevochten 9-6 overwinning werd nog even 
nabeschouwd in de Keet met wat lekkers voor 
spelers en supporters! 
 Mats, Rohan, Fenna, Boele, Matteo, Rosa en 
Twan: goed gedaan!!! 

 

 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
https://www.instagram.com/p/Bn8_k2OChFo/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=d8nzd26ygf4o
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#scheidsbedankt 
 
 
In het weekend van 5 en 6 
oktober was het 'De-week-van-
de-scheidsrechter' 
 
De EG 4 was erg blij met 
spelleider Joy! 
 

 
 
BM 1 en BM 2 
 

 
Afgelopen zondag 14 oktober speelden de BM1 

en de BM2 voor het eerst thuis in De Zijl ! 
Stapels pannenkoeken gebakken door de 

ouders gingen er na de wedstrijden in als koek! 
Oh ja en ze wonnen beide hun wedstrijd! 

 
Ook het clubhuis gebruiken met je team? 

Overleg het even van tevoren met iemand van 
de bar of stel je vraag via  

waterpolokids@zvl-1886.nl 
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Internationaal toernooi Dames 

 
 
 
 
Stichting Top Waterpolo Leiden (TWL) 
en Topsport Leiden organiseren in het 
weekend van 4, 5 en 6 januari 2019 een 
groots internationaal waterpolotoernooi 
in Leiden.  
 
Meer informatie volgt! 
 
 
 
 

 

 
 
 
Jurycursus  

 

 
Hiernaast staan de eerste geslaagden van 
de jurycursus.   
 
Michael - Sjoerd - Klaas-Jan - Fedor - 
Gerwin - Wilma -Annemieke - Evelijn - Lex  
-- Jacqueline  - Patrick.  
Dorien - Simone - Seline - Gerd-Jan   
 
Gefeliciteerd allemaal. 
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Herfstvakantie activiteit 
 

Beste jongens en meiden,  
Het is weer herfstvakantie en dan is het altijd leuk om met je team te gaan bowlen. 
Let op!!! Dit jaar gaan we op woensdag 24 oktober van 15:00-16:00 bowlen bij Menken bowling in 
de Stevenshof!      We verzamelen daar om 14:40 uur.  
Na het bowlen gaan we in drie groepen pannenkoeken eten in het clubhuis in het vijf Meibad!  
 
Diegene die zwemtraining hebben gaan om 16:30 uur lekker zwemmen.  
 
Om 16:30 uur eten de mini’s en de E jeugd die niet meedoen aan de zwemtraining.  
Om 17:30 uur de E en D jeugd die de zwemtraining heeft gedaan.  
Om 18:30 uur eten de meiden pannenkoeken die klaar zijn met hun training.  
 
De CJ jeugd mag natuurlijk ook komen bowlen en pannenkoeken eten. Overleg even met de 
moeder van Mark Overvliet welke tijd het beste is voor jullie om te eten.  
 
De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 2,50.  
 
Dat het een gezellige middag/avond gaat worden staat vast dus vergeet je niet z.s.m. op te geven 
via waterpolokids@zvl-1886.nl 
 
Zijn er ouders die pannenkoeken willen bakken? Graag ....we hebben er veel nodig.  
 
Voor de kleintjes hebben we vervoer nodig van de bowling naar het vijf meibad dus als u wilt 
helpen met rijden geef dat even door. waterpolokids@zvl-1886.nl 
 

 
 
Gezocht 
 

   woonruimte in Leiden of omstreken voor Duchanka Kammerman. 
 
Samen met haar ouders is ze aan het kijken voor een kamer in leiden/omstreken. 
Als jullie wat weten of zien? Zouden jullie dit dan door kunnen geven?!  
 
Mag aan waterpolokids@zvl-1886.nl 
 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl


NIEUWSKRANT   WATERPOLO JEUGD  
 

Seizoen 2018-2019                                                                nummer     4        pagina     6 
 

 

 
 
Grote Clubactie 
 

Gaat het goed met de verkoop van loten voor de Grote 
Clubactie?         De eerste volle boekjes zijn binnen! 
Is je lotenboekje van de GCA vol of ben je klaar met 
verkopen?    
Lever het dan uiterlijk zondag 4 november 2018 in bij je coach  
of in de clubactiedoos bij het clubhuis De Waterkeet of vijf 
Meibad 
Wil je nog een extra verkoopboekje, vraag dit dan aan je 
coach  of mail naar evelijngerstel@hotmail.com 
 

 

 
 
Krant 
 
 
 
In het Leidsch Dagblad van maandag 15 oktober 
stond een artikel over aanstormende talentvolle  
jeugd bij ZVL-1886 :  
Duchanka, Laura, Moran en Sterre. 

 
 
Standen 
 
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.  
 

EG teams DG teams C en B  jongens C en B  meisjes 

EG 1 DG 1 CJ 1 CM 1 

EG 2 DG 2 CJ 2 CM 2 

EG 3 DG 3 BJ 1 BM 1 

EG 4  BJ 2 BM 2 

EG 5   BM 3 

EG 6    

    

mailto:evelijngerstel@hotmail.com
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5497/3233/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5479/3247/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5904/3229/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5889/5901/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5497/3234/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5518/3232/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5818/3230/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5470/5902/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5448/4937/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5517/4083/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5681/3228/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5677/5898/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5447/5867/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5469/3573/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5901/5899/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5448/5868/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5455/5900/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/5449/5869/DHS235U/
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De volgende NieuwsKrant                         verschijnt                                        1 november 2018 

 


