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Hallo allemaal, 
 
In deze NieuwsKrant het eerste verslag van de mini's en de opbrengst van de Grote Club Actie. 
Verder een tip voor het houden van een spreekbeurt over waterpolo en een uitnodiging voor de 
DG.  Heb jij al ingeschreven voor het mooie evenement A.S.M. op 29 december? 
 
Veel succes en lees plezier. 

 
 
 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* agenda 
* mini's 
* CM 2 
* spreekbeurt houden? 
* PSV toernooi 
* stemmen 
* DG gourmet  
* Albert Spijker Memorial 
* B- jeugd 
* Grote Club Actie !!!!!!!!!! 
* 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. 
 

 

November 
   

leeftijd 

29 Sam 
 

Saveur 13 

December  
   2 Faber van Vliet 14 

4 Lola 
 

Angenent 10 

5 Victor 
 

Trijsburg 11 

7 Omar Farouk 
 

Oudghiri 13 

9 Vilmos 
 

Alm 13 
 

 

 
 

 
 
 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Agenda 
 

December   

1 De Zijl Pietentraining  mini's 

2 De Zijl Pietentraining en schoenzetten Waterkeet 

20 - 1 jan kerstvakantie GEEN trainingen !!! 

28 PSV wintertoernooi in Eindhoven 

29 De Zijl Albert Spijker Memorial  

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

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 speelden 18  mini’s  eindelijk hun 
eerste mini waterpolotoernooi. De organisatie lag in 
handen van De Gouwe in Waddinxveen!  
Drie teams van zes speelden leuke wedstrijden met 
goed samenspel. Maar ze hadden vooral heel veel 
lol! Top gedaan, op naar het volgende toernooi!   
De drie 3 topcoaches waren Wietse, Annemiek en 
Joy!  
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CM2 
 
Na al heel wat weken trainen en wat 
wedstrijden spelen waren we al een super 
gezellig team geworden. Nu we ook nog een 
gezamenlijk badpak hebben, zien de 
tegenstanders dit ook! De cm2 is een topteam! 

 
 

spreekbeurt 
 

Vind jij het leuk om een spreekbeurt te geven 
over waterpolo? 

 
Klik dan op de link hieronder voor meer 

informatie. 
 

spreekbeurt-over-waterpolo 

 

 
Foto: waterpolo.nl 

 
 
 
winter waterpolo toernooi  

Op woensdag 28 december is er weer het 
jaarlijkse winter waterpolotoernooi in 

Eindhoven. 
 

De volgende teams zullen meedoen: 
EG 1 - EG 2 - DG 1 - CJ 2 - CM 2 - BJ 2 - BM 2 

Eredivisie: BJ - BM - CJ - CM  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.waterpolo.nl/spreekbeurt-werkstuk-jeugd/spreekbeurt-werkstuk-over-waterpolo-check-ons-stappenplan
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Stem op Erna 
 
Jaarlijks worden vrijwilligers binnen vereniging 
genomineerd voor clubheld. Ook dit jaar wordt 
Erna van Belkum genomineerd voor het vele 
werk wat zij , achter de schermen, verricht voor 
de vereniging. 
 

 
 

Je hebt nog een paar dagen om je stem uit te 
brengen. Klik op de link: 

 
 

stem op Erna ! 
 

 
 
Uitnodiging Speciaal Voor De DG Spelers ! 
 

 
 
Aanmelden kan via de app!! Betalingen bij de start. Wie heeft er een gourmetstel?  
 
 

https://www.clubheldvanhetjaar.nl/
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Albert Spijker Memorial 

Beste jeugdleden van ZVL-1886, 
  
Zoals jullie wellicht al vernomen hebben vindt dit jaar op 29 december weer de 100x100 plaats, 
ook wel ter nagedachtenis aan Albert Spijker de "Albert Spijker Memorial" (ASM) genoemd. Het 
concept is zoals elk jaar; iedere 2 minuten, kan je starten met een baantje zwemmen. 
Op https://www.zvl-1886.nl/inschrijving-asm-2018-100x100/ vind je alle informatie over dit 
evenement. De plaatsen zijn beperkt, dus wil je meedoen, schrijf je dan snel in!  
Voor onze jongste leden (EG-DG) is nu ook de optie 20x50 meter!  
 
Wat:  "Albert Spijker Memorial" (ASM)20x50  
(1 kilometer), iedere 2 minuten starten 
Waar: Zwembad de Zijl 
Tijd: 16:00-17:00 uur 
Voor wie: Alle EG zwemmers 
 
Wat:  "Albert Spijker Memorial" (ASM) 
Aantal banen zwemmen  
20x of 30x of 40x 50 m 
(1, 1,5 of 2 km, iedere 2 minuten starten) 
Waar: Zwembad de Zijl 
Tijd: 16:00-17:00 uur 
Voor wie: Alle DG zwemmers 
 
Goede doel 
Dit jaar vragen wij € 5,- inschrijfgeld voor deelname. De helft van dit inschrijfgeld zal ten goede 
komen aan Stichting Matchis. Je kunt ook een extra bedrag overmaken bij de inschrijving, dit zal 
dan uiteraard ook naar Matchis gaan.  
  
Vrijwilligers 
Verder zijn we hard op zoek naar vrijwilligers voor langs de kant of na afloop in de Waterkeet. 
Dus lijkt het je dus leuk om op de dag zelf mee te helpen aan een geslaagd evenement, mail dan 
naar timvbeelen@gmail.com 
  
Inschrijven 
Inschrijven kan via: 
https://www.zvl-1886.nl/inschrijving-asm-2018-100x100/ 
LET OP: Iedereen is welkom, maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. De inschrijfperiode 
sluit op zondag 23 december. Wees er dus snel bij, want vol=vol.  
  
Vragen? 
Mocht je vragen hebben stuur dan ook een e-mailtje naar  
timvbeelen@gmail.com   of   jrobbers@hotmail.com   

https://www.zvl-1886.nl/inschrijving-asm-2018-100x100/
mailto:timvbeelen@gmail.com
https://www.zvl-1886.nl/inschrijving-asm-2018-100x100/
mailto:timvbeelen@gmail.com
mailto:jrobbers@hotmail.com
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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 

 

 
 

 

 

Grote Club Actie  
De Grote Club Actie 2018 voor ZVL-1886 is een overweldigend 
succes geworden, dankzij de geweldige jeugdleden van 
waterpolo en wedstrijdzwemmen! Vorig jaar hadden we een 
recordaantal verkochte loten van 501.  
Dit jaar zijn weer veel kinderen langs deuren gegaan, en zijn er 
ook weer veel loten verkocht bij de Heren 1 en Dames 1 
wedstrijd op 3 november. Tot op het laatste moment  kwamen 
er nog boekjes met verkochte loten binnen... onderuit 
zwemtassen gevist of van de achterbank van de auto....  
Alle inspanningen van de kids zijn niet voor niks geweest. Er 
zijn maar liefst 1053 loten verkocht! Dat betekent dat we 2527 
euro hebben binnengehaald!!!  
De jeugdcommissies van waterpolo en zwemmen gaan zorgen 
dat al dit geld gebruikt wordt voor leuke activiteiten en extra, 
bijzonder trainingsmateriaal. 
De kinderen die het meeste loten hebben verkocht worden 
komend weekend in het zonnetje gezet. Wie winnen er een 
tegoedbon van 25 Euro voor de nieuwe clubkleding?? 
Iedereen die zich voor de Grote Club Actie heeft ingezet: van 
harte bedankt!!! 
  

 

 

 
 
 
 
 

https://www.waterpolo.nl/eredivisie-b-jeugd-meisjes-eredivisie-b-jeugd-jongens/karakteristieken-eredivisie-b-jeugd-zondag-25
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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    

    

 
 

De volgende NieuwsKrant                         verschijnt                                        13 december 2018 

 

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/

