
NIEUWSKRANT   WATERPOLO JEUGD  
 

Seizoen 2018-2019                                                                nummer     11        pagina     1 
 

 

Hallo allemaal, 
 
Foto verslagen, krantenartikelen, stemmen en gratis informatie over psychologie in de sport.  
Weer een goedgevulde NieuwsKrant.  
 
En heb je al ingeschreven voor HET kamp!?  
 
Veel leesplezier. 

 
 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* agenda 
* mini's 
* verslag oefenwedstrijden 
* triathlon 
* talent 
* oefenwedstrijden 
* nominaties 
 
 

* 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: 
Op 11 januari was Isa Martina jarig. Alsnog gefeliciteerd met je 8e verjaardag Isa. 
 
In de komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig. 

 
 

 
 

 
Januari 

   
Leeftijd 

25 Elisa 
 

Korstjens 15 
27 Freeke 

 
Hellemondt 13 

27 Luc 
 

Roijen 12 
29 Mark 

 
Overvliet 15 

30 Steven 
 

Rijpma 17 
31 Lars van Nobelen 17 

Februari 
    2 Paris 

 
Okorie 8 

3 Nout 
 

Westhoek 10 
3 Vienna 

 
Vingerhoed 9 

5 Matteo 
 

Fattor 16 
5 Boele van der Sman 10 
6 Noa 

 
Boonstoppel 17 

6 Mauro van  Strater 11 
 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Agenda 
 

Januari   

25  Extra trainen en spelen EG jeugd 

27  Brevetzwemmen E-jeugd 

   

Februari   

1  Extra trainen en spelen EG jeugd 

23  Sportpsychologie info avond 

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

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 

 

 
 
Oefenwedstrijd EG1 - EG2 
 
Op vrijdag 11 januari werd de eerste 
oefenwedstrijd van de EG gespeeld. 
 
Deze ging tussen de EG1 en EG2.  
De wedstrijd werd weliswaar gewonnen door de 
EG1 met 10-2, maar na de wedstrijd werd er 
gezellig, heerlijk samen gegeten.  
 

 

 
 
 
 
En een wedstrijd kan natuurlijk niet zonder 
vakkundige jurytafel.  
 
Heeft u al een W-tje? 
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Na afloop was er een spelregelquiz met 
quizmaster Wietse! 

 

 
 

 
 
 

Oefenwedstrijd EG3 - EG4 
 

De (oefenwed)strijd tussen EG3 en EG4 om 
de Leidsche sleutels en eeuwige roem werd 
na een super spannend duel beslist in het 

voordeel van de EG4.  
Na afloop de inmiddels beruchte quiz van 
Wietse en een heerlijke maaltijd voor de 

kanjers van beide teams.  
 

Het was weer top. 
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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) 

 
 
 
 
 
 

mailto:jeugd-triathlon@zvl-1886.nl
http://www.ntbinschrijvingen.nl/
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Talent! 
In het Leidsch Dagblad wordt aandacht besteed aan jeugdige talentvolle sporters. Onlangs stond er 
een artikel in van Mathilde Voorvelt van de BM. 

 
 
 

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: 
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. 
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Nominaties 2018 
 
Voor de Leidse sportprijzen 2018 zijn zowel de dames waterpolo selectie van ZVL-1886 (als team) 
en Jacob Spijker (als sportcoach) genomineerd. Natuurlijk zijn we daar hartstikke trots op.  
Op de website van het Leidsch Dagblad kan iedereen stemmen voor de publieksprijzen.  
Klik op onderstaande link. 
 
Sportprijzen 2018 
 

 
 

Brevetzwemmen 
 
Zondag 27 januari is er brevetzwemmen voor de E-jeugd.  
Hulp van ouders is welkom bij klokken en noteren van de resultaten.  

 

 
 

Gratis Infoavond sportpsychologie 
 
Wil jij ook je doel behalen?!  
SPORTJA en FOCUS SPORTPSYCHOLOGIE bieden je een gratis workshop aan over het bereiken van 
jouw sportieve doel!   
Of je nu een marathon wil gaan lopen, de competitie wil winnen, je PR wil gaan verbeteren, de 
snelste wil zijn of gewoon 2x in de week sporten vol wil gaan houden, allemaal hebben we een 
doel in het sporten. In deze workshop gaan we met je aan de slag om te kijken wat jou kan gaan 
helpen dit doel te gaan halen.  
Lieke Bloemendal en Lea Raemaekers zijn beiden sportpsycholoog VSPN® en delen hun inzichten 
uit de topsport hierover met jou.  
 
Deze avond is vooral geschikt voor 15/16 jarigen en ouder. 
 
Meer informatie over de workshop vind je op link hieronder:  
 
gratis infoavond sportpsychologie 
  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190111_35693338
https://www.sportja.nl/blog/doelen-stellen-en-betere-prestaties-in-de-sportschool
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B-jeugd  

 
 
Via de link hieronder kan je het laatste verslag 
lezen van de eredivisie B jongens en B meisjes 
op Waterpolo.nl. 
 
Zondag 20 januari  eredivisie-b-jeugd 
 
  
  

 
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                                        7  februari  2019 

 

https://www.waterpolo.nl/eredivisie-b-jeugd-meisjes-eredivisie-b-jeugd-jongens/karakteristieken-eredivisie-b-jeugd-20
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/

