NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Hallo allemaal,
De allerbeste wensen gewenst voor 2019. Op een gezond, gelukkig en sportief jaar!
We doen een korte terugblik op de laatste inspanningen in 2018 en gaan verder met 2019. Het jaar
begon met het Invitational toernooi van Dames 1 en een toernooi in Dordrecht. De competitie gaat
aanstaand weekend weer van start voor sommige teams. En ja, inschrijven voor HET kamp kan al!
Veel succes en lees plezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen
* agenda
* mini's
* wwt Eindhoven
* Albert Spijker Memorial
* start 2019
* triathlon
* oefenwedstrijden
* ander nieuws

* brevetzwemmen
* B- jeugd
* 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.
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Agenda
Januari
10
Elke vrijdag
24
27

De Zijl

Start schoolsport
Extra trainen en spelen EG jeugd
Brevetzwemmen mini's
Brevetzwemmen E-jeugd

Mini's
De minitoernooien die nu definitief in de agenda staan zijn:
20 januari
27 januari
17 februari
10 maart
31 maart
26 mei

AZC
BZ&PC
Donk
ZVL-1886
NZ & PC
Alkemade

14.30 - 17.00
16.00 - 18.00
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
14.15 - 16.30
14.15 - 16.15

Aquarijn
De Kuil
Groenhovenbad
Vijf Meibad
Binnenzee
De Tweesprong

Alphen a.d. Rijn
Bodegraven
Gouda
Leiden
Noordwijk
Roelofarendsveen

WWT Eindhoven 2018
Op vrijdag 28 december deden 10 teams
mee aan het jaarlijkse Winter Waterpolo
Toernooi in het grote Pieter van den
Hoogenband zwemstadion in Eindhoven.
Door de uitstekende resultaten van alle
teams was de wisselbeker opnieuw voor
ZVL-1886
Wisselbeker
Eindstanden in de poule:
EG 3e
DG 3e
CM 2e
ECM 3e
CJ 2e
ECJ 2e
BJ 1e
EBJ 1e gedeeld
BM 1e
EBM 1e
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BJ

DG

Albert Spijker Memorial
Op zaterdag 29 december werd er tijdens de "Albert Spijker Memorial" (ASM) voor een goed doel
gezwommen. Er is rond de € 9000,00 euro gedoneerd aan Stichting Matchis voor stamceldonatie.
Hartelijk bedankt.
Hieronder zie je enkele toppers die meededen!
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start 2019

Dordrecht : 5 en 6 januari

Het toernooi heeft waterpolo op de Leidse kaart
gezet.

De EG toppers wonnen alle wedstrijden.
De BM meisjes zijn tweede geworden. In de
finale was De Zaan iets te sterk.

Jeugd Triathlon
In 2019 zijn we begonnen met een jeugdafdeling voor de triathlon. De zwemtrainingen worden
verzorgd door de zwemafdeling, de overige trainingen door de triathlonafdeling. Naast fietsen en
lopen zijn dat bijvoorbeeld ook wissel- en combitrainingen. In de winter wordt er alleen
gezwommen en hardgelopen en vanaf de lente ook weer gefietst. Op elke fiets kun je meedoen,
hoewel een fiets met versnellingen wel een pré is. De trainingen worden toegespitst op het niveau
van de jeugd en zodoende is iedereen vanaf een jaar of 10 welkom! Stuur voor meer
informatie een mail naar jeugd-triathlon@zvl-1886.nl
Op 11 augustus zal de jaarlijkse Triathlon in Leiderdorp plaatsvinden. In de middag is een aparte
start serie voor jeugd (12 tot 16 jaar). De inschrijving daarvoor is sinds 1 januari geopend.
(www.ntbinschrijvingen.nl)
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Oefenwedstrijden EG-DG
Op een aantal vrijdagmiddagen hebben we oefenwedstrijden gepland in het Vijf Mei bad voor de
EG en DG jeugd.
Programma is:
1630 uur inzwemmen
1645 uur start wedstrijd
1745 einde training
1800 gezamenlijk iets eten
1815 uur is er een kleine spelregel/presentatie/quiz.
We hebben de groepen als volgt verdeeld:
11 januari=> EG1 - EG2
18 januari=> EG3 - EG4
25 januari=> EG5 - EG6
1 februari=> DG2 - DG3 (ook kinderen geboren in 2008 mogen bij de
wedstrijd aansluiten)
Ouders zijn natuurlijk van harte welkom om te helpen bij de jurytafel, vooral voor ouders die net
een W hebben behaald of dit nog niet hebben.
Alvast om te oefenen, het is een goede voorbereiding op de nieuwe jury cursus!
Clubbeleid is dat we van elke kind dat competitie speelt verwachten we dat minimaal 1 van de
ouders de w cursus meedoet.
Vanaf 18.10 uur is het misschien ook leuk voor ouders die nog niet zoveel van waterpolo weten om
te komen, ze zijn van harte welkom om dit gedeelte bij te wonen.

Ander Nieuws
Lotte Berkenbosch uit de BM3 gaat op donderdag en zondag helpen bij de training van de mini’s
en de EG. Lotte doet dit 15 uur in het kader van haar maatschappelijke stage!
Ben je ook op zoek naar een maatschappelijke stage?
Mail dan met waterpolokids@zvl-1886.nl

We zijn druk bezig met een leuk programma tijdens de Voorjaarsvakantie!
Hou de mail/app in de gaten voor het laatste nieuws hierover!
Je gaat je niet vervelen.
Seizoen 2018-2019
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Vandaag starten 8 kinderen via schoolsport met waterpolo. Ze mogen 10 keer meetrainen en
daarna hopen we natuurlijk dat ze blijven!

Twan (EG4) is zóóóó gek op waterpolo dat hij hier de hele dag mee bezig is.
Dus ook als er met lego wordt gespeeld !!!

Brevetzwemmen
Donderdag 24 januari (mini's) en zondag 27 januari (e-jeugd) is het brevetzwemmen.
Hulp van ouders is welkom bij klokken en noteren van de resultaten.

B-jeugd
Via de link hieronder kan je het laatste verslag
lezen van de eredivisie B jongens en B meisjes
op Waterpolo.nl.
Tussenbalans B-jeugd: eredivisie-b-jeugd
Voor de meisjes zit de eerste helft er op.
Op basis van de resultaten volgt nu een nieuwe
indeling.
BM 1 speelt tegen : Polar Bears - PSV - ZPC
Amersfoort - De Zaan - Widex GZC Donk
BM 2 speelt tegen : Het Ravijn - MNC Dordrecht
- De Ham - UZSC - BZC Schuurman
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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

24 januari 2019

nummer

10

pagina

7

