NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Hallo allemaal,
Met verslagen van mini toernooien, een raadsel, een bijzondere familiefoto en jeugdige
internationale debutanten ook nu een volle NieuwsKrant.
En heb je al ingeschreven voor HET kamp!? of aangemeld voor psychologie in de sport? (CM en
ouder)
Veel leesplezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen
* agenda
* mini's
* spelregels
* geldprijs
* drie generaties !!
* raadsel
* triathlon
* nominaties

* 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:
In de komende twee weken zijn de volgende kinderen jarig.
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9
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12
Sterre
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Mathilde
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NIEUWSKRANT
Agenda
Februari
8
23

WATERPOLO JEUGD

Uitreiking sportprijzen Leiden
Sportpsychologie info ochtend !

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

Donk
ZVL-1886
NZ & PC
Alkemade

15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
14.15 - 16.30
14.15 - 16.15

Groenhovenbad
Vijf Meibad
Binnenzee
De Tweesprong

Gouda
Leiden
Noordwijk
Roelofarendsveen

Mini polotoernooi verslagen
Zondag 20 Januari
Het 2e toernooi van de mini`s werd spectaculair geopend met een lasershow in Alphen aan de Rijn.
Een gezamenlijke opkomst maakte het helemaal af, best spannend om zo op te komen en alle
supporters te horen klappen! Met 4 teams en in totaal 19 kinderen waren we goed
vertegenwoordigd.
Een partijtje van 7 minuten was voor een aantal kinderen al heel goed vol te houden, maar voor
sommigen was het toch ook wel heel lang. Met dank voor het coachen aan de vader van Kaj en
moeder van Tim.
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Zondag 27 januari
Een week later stond het volgende toernooi al op het programma. Ditmaal hadden we 3 teams en
14 kinderen. De wedstrijden duurden 5 minuten. Het was mooi om te zien hoe goed alle kinderen al
vooruit zijn gegaan. Overgooien naar een vrij iemand, zwemmen met de bal en scoren werd goed
gedaan. Vele partijtjes werden gewonnen! Dat heeft ws te maken met de voorbesprekingen
Wat mooi om te zien dat we een enthousiaste groep kinderen hebben die het onderling ook erg
gezellig hebben.
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Oefenwedstrijd en spelregel uitleg
Op 1 februari was de laatste oefenwedstrijd
en de laatste spelregel uitleg van Wietse dit
seizoen.
Volgend seizoen mag hij weer.
Want dan krijgen we een paar nieuwe
spelregels!
Maar dat hoor jullie aan het einde van dit
seizoen.

DG 2 en DG 3
Veel gezonde dingen, maar ook
biestpannenkoeken!
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Geldprijs
Penningmeester Michel van Ruiten mocht op
28 januari een cheque van € 1635,00 in
ontvangst nemen van het Rabobank
Wensenfonds. Het geld zal besteed worden aan
nieuwe kleding voor vrijwilligers.

3 Generaties samen
Afgelopen zaterdag (2 februari) speelde de EG 3 tegen AZL. Het leverde een bijzonder
wedstrijdformulier op, want Willemijn deed mee als speler, haar vader Wietse was coach en haar
opa Roel was scheidsrechter. Zo waren dus drie generaties Veenstra actief tijdens dezelfde
wedstrijd! Zoiets komt niet heel vaak voor, en dat was natuurlijk een foto waard.
De EG 3 speelde trouwens een heel goede wedstrijd. Willemijn was niet onder de indruk van de
kritische blikken van haar opa en scoorde twee keer. Ook Stan (3x), Joris (3x) en Simon (4x) waren
lekker op dreef. Jits en Elise waren vooral verdedigend erg sterk en Nout onderscheidde zich onder
de lat door een paar prima reddingen, waardoor we uiteindelijk met 12-0 wonnen!

Raadsel?
Seizoen 2018-2019
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Wat is de overeenkomst in de onderstaande
foto's?
Tip: het zijn niet de lachende, blije gezichten!

Mini's

EG 1

DG2 en DG 3

DG 1

CJ 1

CM 1
CJ 2
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BM 3

ZVL-1886
Tijdens de euroleague speelde ZVL-1886 in
Barcelona waren maar liefst 5 debutanten
actief.
Moran (selectie) en Duchanka , Laura, Gina en
Sterre (allen van de BM 1).
ZVl-1886 eindigde op een gedeelde derde
plaats.

Sterre

Duchanka
Moran

Seizoen 2018-2019

nummer

12

pagina

7

NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Gina

Laura

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 triathlon afdeling. 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)

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.
Vrijdagavond 8 februari vind de uitreiking plaats. Klik op onderstaande link voor de
promotiefilmpjes:
Dames
Jacob
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Gratis Info 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 info ochtend sportpsychologie
B-jeugd

Via de link hieronder kan je het laatste verslag
lezen van de eredivisie B jongens en B meisjes
op Waterpolo.nl.
Zondag 3 februari eredivisie-b-jeugd

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

Seizoen 2018-2019

DG teams
DG 1
DG 2
DG 3

C en B jongens
CJ 1
CJ 2
BJ 1
BJ 2
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C en B meisjes
CM 1
CM 2
BM 1
BM 2
BM 3
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De volgende NieuwsKrant

Seizoen 2018-2019

WATERPOLO JEUGD
verschijnt

21 februari 2019
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