NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Hallo allemaal,
Na een periode van slechts een handjevol wedstrijden gaat komend weekend de competitie weer
verder. In de herfstvakantieweek was er wel het jaarlijkse uitje voor de jeugd. Het was gezellig en
druk. Kijk maar naar de foto's. Om alle wedstrijden te kunnen spelen is er veel jury nodig.
Binnenkort een herkansing voor het behalen van een W-tje.
Veel succes en lees plezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen
* agenda
* wist je dat....
* mini's
* pizza's
* herfstvakantie
* clinic
* schoolsport
* kijken, kijken en verkopen

* Grote Clubactie
* jurycursus
* 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:
In de komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig.
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Lisa
de
Veld
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Agenda

November
3
6

De Zijl
vijf Meibad

Dames 1 om 17.45 uur en Heren 1 om 19.15 uur
18.15 uur 1e bijeenkomst voor de taptoecommissie 2019 !!
Voor meer informatie waterpolokids@zvl-1886.nl

Wist je dat ....:
* in de kerstvakantie veel trainingen uitvallen voor de F'jes, D en E jeugd.
* we een Instagramaccount hebben : ZVL1886waterpolo
* de eerste vergadering van de Taptoecommissie 2019 plaatsvindt op 6 november om 18.15 uur.
* je van harte welkom bent om aan te sluiten.

Mini's
De minitoernooien die nu in de agenda staan zijn:
25 november
9 december
20 januari
27 januari
10 maart
31 maart
26 mei

De Gouwe ***
Niemo
AZC
BZ&PC
ZVL-1886
NZ & PC (voorlopig)
Alkemade

Waddinxveen
Alphen a.d. Rijn
Bodegraven

*** aanmelden voor dit toernooi kan tot 12 november. Graag via de mini ZVL-1886 app!!!

Op donderdag zwemmen iedere week zo’n 20
mini’s. De kinderen gaan met sprongen vooruit!
Mariette wordt geholpen tijdens deze training door
vier hulptrainers: Boele, David, Tim en Mauro
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Pizza

Wat een goed begin van de herfstvakantie:
Matteo (EG4) nodigde al zijn teammaatjes uit
om pizza te komen maken en eten.
En waar kan dat beter dan bij de echte pizzaexperts uit Italië. Er bleef uiteraard géén enkel
stukje over.
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Herfstvakantie activiteit
Er hadden zich precies 60 kinderen opgegeven
om te gaan bowlen. Super!
Verdeeld over 10 banen was het een drukke en
gezellige boel.
Om 15:00 uur startte het bowlen en om 16:15
uur gingen we met z'n allen naar het Vijf Meibad
om te trainen of te eten. De eerste kinderen
mochten om 17:00 uur aan tafel voor de
pannenkoeken eten. De tweede groep kwam na
de training van 17:30 uur en de laatste groep om
18:30 uur!
Wij willen natuurlijk namens de kinderen alle
(pannen)koeken bakkers al ontzettend hartelijk
danken voor het bakken van die stapels
pannenkoeken!
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Clinic
Gistermiddag van 13:30 tot 15:30 uur was er
een waterpoloclinic in zwembad De Zijl.
24 kinderen van vier basisscholen deden
enthousiast mee met alle opdrachten.
Zwemmen met en zonder bal, gooien en
vangen, schieten op doel en afsluitend een
minitoernooi. Hopelijk komen veel kinderen
straks meetrainen met de mini’s!
Met dank aan trainers Mariette en Brenda en de
hulptrainers Luc, Winston, Femke en Moniek!

Schoolsport
Als je vriendje of vriendinnetje ook wil kijken of waterpolo wat is? Ze kunnen zich nog tot morgen
vrijdag 2 november opgeven voor de cursus die zaterdag start! 10x meetrainen voor 25 euro!
Opgeven kan:
schoolsport leiden
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Kijken, kijken en verkopen

Kom je ook, zaterdag 3 november, samen kijken naar de waterpolowedstrijd Dames 1 en Heren 1,
en vooraf loten van de Grote Clubactie verkopen.
Op zaterdag 3 november verzamelen we om 17.00 uur in het clubhuis De Waterkeet voor brood
met knakworst. Vanaf 17.30 uur gaan we rond de tribune van Zwembad de Zijl loten verkopen aan
ZVL-1886 fans.
ZVL-1886 Dames 1 speelt om 17.45 uur en Heren 1 om 19.15 uur. Het is een mooie
belevenis om deze toppers te zien spelen!
Graag aanmelden via de groepsapp. Coaches graag aantallen doorgeven aan Evelijn/ Alida.

Grote Clubactie
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

Jurycursus

We hebben op dinsdag 13 november om 20.00 uur in het 5 Meibad nog een Juryexamen in
kunnen roosteren. Inloop is om 19.45 uur.
Er waren een hoop afzeggers, die we in de gelegenheid willen stellen om binnen de club op korte
termijn alsnog het examen te laten doen.
Wij verwachten dan ook dat hier aan deelgenomen wordt en alleen met een goede reden
afgezegd wordt.
Mee te nemen een pen, potlood en gum.
Succes !!
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Standen
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.
EG teams
EG 1
EG 2
EG 3
EG 4
EG 5
EG 6

De volgende NieuwsKrant

Seizoen 2018-2019

DG teams
DG 1
DG 2
DG 3

verschijnt

C en B jongens
CJ 1
CJ 2
BJ 1
BJ 2

C en B meisjes
CM 1
CM 2
BM 1
BM 2
BM 3

15 november 2018
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