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Hallo allemaal, 
Hier weer een volle NieuwsKrant met verslagen, foto's van kampioenen en blije gezichten, tijdens 
een toernooi of voor het maken van een foto. Vanwege de vakantie is er niet elke dag training, zie 
de agenda. Weet jij iemand die een maatschappelijke stage plek zoekt? Denk eens aan ZVL-1886! 
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 
* verslag minipolotoernooi 
* Wist je data.... 
* bidons 
* DG 1 toernooi 
* Huldiging 
* kampioen 
* stage lopen 
 

* psychologie in de sport 
* 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. 

 
 

 
 

februari 
   

leeftijd 

22 Shayan 
 

Kordestani 17 

22 Sietse 
 

Berkenbosch 14 

24 
Winston 

James van Berkel 12 

26 Merel van der Waal 17 

maart 
   

 

2 Jolijn 
 

Joor 14 

2 Vita 
 

Helder 11 

3 Bente 
 

Hameetman 10 

5 Elena 
 

Gerstel 12 

5 Mila 
 

Sarink 8 

6 Mila 
 

Spee 13 

6 Tilly 
 

Paramore 9 

12 Rohan 
 

Stronkhorst 10 
 

 

Agenda 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Februari   

23  Sportpsychologie info ochtend !  

23  Start cursus waterpolo trainer coach  

24  GEEN TRAINING 

   

Maart   

2  GEEN TRAINING 

   

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

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 

 

 
Zondag 17 februari, minipolo toernooi 
Bij Donk in Gouda was er wederom een minipolo toernooi georganiseerd. Met uiteindelijk 14 
enthousiaste kinderen verdeeld over 3 teams hebben ze flink hun best gedaan. De tegenstanders 
waren ditmaal een stuk groter van formaat, maar daar lieten de kinderen zich niet door 
weerhouden. De strijd om de bal werd fanatiek gevoerd en soms gewonnen. 
Met dank aan Hans (opa van Mats), Wietse en Annemiek voor het coachen werd het een geslaagde 
middag. 
Het volgende toernooi is op 10 maart, dit is ons eigen toernooi in het 5 mei-bad. We hopen op een 
grote opkomst! 
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Wist je dat.. kinderen uit 2008 mee mogen doen met de DG 1 training op vrijdag? 

zij zich kunnen aanmelden via waterpolokids@zvl-1886.nl !! 
zaterdag 23 februari de cursus waterpolo trainer/coach start? 
er 11 personen van zvl-1886 mee doen? 
op 10 maart er een mini toernooi is in het 5 mei bad. 
8 juni clubkampioenschappen zwemmen zijn? 
de swim-in op 23 juni plaatsvindt?  
dan ook de start is van het open water zwemmen?  
er nog 10 plekken open zijn voor het Jeugdkamp? 

 
 
Bidons  
 
Alle 250 bidons zijn nu uitgedeeld aan de jeugd 
van de afdeling zwemmen en waterpolo.  
 
Het gaf veel blije gezichten. 
Hier de foto´s van de andere teams. 
 

 

 EG 1 

 

waterpolokids@zvl-1886.nl
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DG 3 
EG 4 

 
 
 
DG 1 
Hier enkele foto´s van de DG 1 in actie tijdens 
een toptoernooi bij Het Ravijn. Er werden twee 
wedstrijden verloren en twee gewonnen. 
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Huldiging 
Op vrijdag 8 februari werden de 
jeugdkampioenen van Leiden van 2018 
gehuldigd. 
 
Voor ZVL-1886 waren dat de AJ, BM 1 en de 
EG 1. 
 
Van Harte Gefeliciteerd!  
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Kampioen 
 
EG 4 vierde vandaag dat ze officieus kampioen in 
hun poule zijn geworden. Iedereen het water in 
dus. Na de vakantie vieren we het officieel bij de 
eerste thuiswedstrijd.  
 
Goed gedaan Mats, Boele, Rohan, Twan, Fenna, 
Rosa en Matteo! 
  
 
 

Stagelopen bij ZVL-1886 

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke 
stage lopen. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving. 
Jaarlijks lopen ongeveer 195.000 leerlingen een maatschappelijke stage van  minimaal 30 uur. 
Belangrijk hierbij is dat het gaat om onbetaald werk. 

De stage kan ook worden gedaan bij sportverenigingen, heb je daar al eens aan gedacht? En ook 
nog bij je “eigen” sportvereniging. ZVL-1886 is een erkend leerbedrijf. Dat houdt onder meer in dat 
zij is benoemd als officieel leerbedrijf voor leerlingen in de zorg, welzijn en sport voor het MBO 
onderwijs. Ook maatschappelijke stages voor regulier hoger onderwijs als VMBO, HAVO, VWO en 
Gymnasium kunnen bij ZVL-1886 worden verricht. Meer informatie over de maatschappelijke 
stage kun je vinden op  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/welk-werk-
mogen-kinderen-van-13-14-en-15-jaar-doen-tijdens-hun-maatschappelijke-stage-en-hoe-lang 

Heleen van Dam heeft de laatste jaren al verschillende scholieren succesvol begeleidt.  

Meer informatie?  
Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vraag het aan je coach/trainer of neem contact op met 
Alida Olijve via waterpolokids@zvl-1886.nl 

 

 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/welk-werk-mogen-kinderen-van-13-14-en-15-jaar-doen-tijdens-hun-maatschappelijke-stage-en-hoe-lang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/welk-werk-mogen-kinderen-van-13-14-en-15-jaar-doen-tijdens-hun-maatschappelijke-stage-en-hoe-lang
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
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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 18 februari  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                                        14  maart  2019 

 

https://www.sportja.nl/blog/doelen-stellen-en-betere-prestaties-in-de-sportschool
https://www.waterpolo.nl/eredivisie-dames-eredivisie-b-jeugd-meisjes/karakteristieken-eredivisie-b-jeugd
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/

