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Hallo allemaal, 
 
Alweer de zesde NieuwsKrant van het seizoen. We gaan langzaam richting de helft van het seizoen. 
Deze keer ook aandacht voor bekerwedstrijden van de Dames en Heren en een mogelijke leuke 
waterpolo-kijken-vakantiebestemming. Ook kun je weer de B-jeugd volgen en inschrijven voor het 
mooie evenement op 29 december. 
 
Veel succes en lees plezier. 

 
 
 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* agenda 
* mini's 
* zvl-yell 
* internationaal toernooi 
* loting Euro league 
* Albert Spijker Memorial 
* B- jeugd 
* Grote Clubactie 
* 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. 
 

 
november 

   
leeftijd 

20 Jits 
 

Laurense 9 
21 Terrence 

 
Smit 15 

25 Nick van Leeuwen 15 
26 Rosa 

 
Pont 10 
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Agenda 
 

November   

17  De Zijl 14.30 uur      EG 2 - EG 1 

  18.45 uur      Beker Dames 1  - Het Ravijn 

  20.15 uur      Beker Heren 1 -  AZC 

   

December   

29 De Zijl Albert Spijker Memorial  

 
Mini's 
De minitoernooien die nu definitief in de agenda staan zijn: 
 

25 november De Gouwe  16.15 - 18.15 De Sniep Waddinxveen   

20 januari  AZC ? Aquarijn Alphen a.d. Rijn 

27 januari BZ&PC 16.00 - 18.00 De Kuil Bodegraven 

17 februari Donk 15.00 - 17.00 Groenhovenbad Gouda 

10 maart ZVL-1886 15.00 - 17.00 Vijf Meibad Leiden 

31 maart NZ & PC  14.15 - 16.30 Binnenzee Noordwijk 

26 mei Alkemade 14.15 - 16.15 De Tweesprong Roelofarendsveen 

 

Op 25 november doen drie teams mee met het 
eerste minipolotoernooi in Waddinxveen. 

Veel suc6 en plezier !!! 

 
 
 

ZVL-yell 
 

De ZVL-yell. Het geheim van de EG4?  
Nee hoor! We hebben gewoon heel veel lol met 

elkaar.  
Heeft jouw team nog geen eigen yell?  

 
Bedenk er samen eentje met jouw team en deel 

deze op Facebook!!  
En goed oefenen tijdens de eerstvolgende 

wedstrijd 
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Internationaal waterpolo toernooi  
Wij druk in de voorbereiding van het toernooi 
en jeetje wat is het een hoop werk! Maar wel 
heel erg leuk werk voor een mooi doel!  We 
kunnen dit niet alleen en zoeken dan ook 
mensen die ons willen helpen. Er zijn vele taken 
en rollen....denk aan Bad op- en afbouw, 
jury, zwembad coördinator (bhv), parkeerplaats 
coördinator, gastheer/vrouw, toegangscontrole 
etc. etc. 
  
Kun en wil jij in het weekend van 4, 5 en 6 
januari 2019 ons helpen om het voor de dames 
een toptoernooi te maken? Laat het ons dan 
weten middels een persoonlijk bericht via 
facebook of via  
m.spee@TOPWATERPOLOLEIDEN.NL  
 
Er staat natuurlijk ook iets tegenover: 8 
wedstrijden op topniveau zien, hapje en 
drankje tijdens je werkzaamheden, een 
toernooishirt dat 
je mag houden en heel veel dank en 
waardering van iedereen!!! 
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Loting Euro league 2019 
 
De poule indeling voor de Euro league voor de 
Dames is bekend.  
Zij gaan spelen in Barcelona. 
 
Lees meer op: dames-zvl-naar-barcelona 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Albert Spijker Memorial 

Op zaterdag 29 december is weer de Albert Spijker Memorial.  
 
Hoofdafstand van de avond is de 100x100 meter. Er wordt elke 2 minuten gestart. In die tijd 
moet je dus gezwommen hebben en krijg je een beetje rust. Er zijn ook andere combinaties 
mogelijk. Als 100 meter dan te ver is in die 2 minuten, dan kun je ook 75 of 50 meter zwemmen. 
En als 100x te veel is, dan hebben we ook 30x, 40x, etc.  
Vind je het leuk om mee te zwemmen meld je dan aan bij waterpolokids@zvl-1886.nl 

 
 
 

B-jeugd  

Via de link hieronder kan je het verslag lezen 
van de eredivisie B jongens en meisjes van 
Waterpolo.nl 
 
Afgelopen week: eredivisie-b-jeugd 

 

 
 

 

 

https://www.waterpolo.nl/internationaal-toernooi/loting-euro-league-2019-dames-zvl-naar-barcelona
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
https://www.waterpolo.nl/eredivisie-b-jeugd-meisjes-eredivisie-b-jeugd-jongens/karakteristieken-eredivisie-b-jeugd-11
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Grote Clubactie  
De grote clubactie gaat al heel erg goed. Er zijn nog nooit 
zoveel loten verkocht. We zijn druk bezig om alle loten in te 
voeren. Maar we missen nog een heel aantal boekjes. Dus als 
je nog een boekje thuis hebt liggen,  geef die dan zo snel 
mogelijk aan Evelijn (moeder van Benjamin en Elena), Heleen 
(moeder van Mark en Emma) of lever ze in in de inleverboxen 
in de clubhuizen. Mag ook in de brievenbus van de waterkeet 
als de waterkeet dicht is.  
Binnenkort maken we bekend hoeveel loten er zijn verkocht 
en wat de opbrengst is. 

 

 

 
 
 
 
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    
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