NIEUWSKRANT

WATERPOLO JEUGD

Hallo allemaal,
In deze alweer 14de NieuwsKrant een uitgebreid verslag van het minipolo toernooi. Verder kan je
inschrijven voor een clinic of als vrijwilliger je steentje bijdrage aan het sportplezier van de jeugd.
En we hebben iets leuks aangeschaft van de opbrengst van de Grote Club Actie.
Veel leesplezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen
* mini's
* verslag minipolotoernooi
* wist je data....
* appeltoernooi
* gezocht!
* jeugdtriathlon
* grote club actie

* 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.

Maart
15
17
22
24
24
25

Lieke
Morris
Jesse
Lizzy
Willemijn
Dena

Leeftijd
12
8
15
16
11
17

Kreijkamp
Bos
Klaver
Terpstra
Veenstra
Valentijn

Mini's
De minitoernooien die nog in de agenda staan zijn:
31 maart
26 mei

NZ & PC
Alkemade
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14.15 - 16.30
14.15 - 16.15
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Binnenzee
De Tweesprong
1

Noordwijk
Roelofarendsveen
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minipolo toernooi
Op zondag 10 maart was het zover, ons eigen toernooi in zwembad 5 mei.
Vooraf hebben Joy, Alida en Annemiek de voorbereiding op zich genomen. Een aantal zaken
moesten geregeld worden, maar dat verliep soepel. Verschillende ouders werden benaderd met de
vraag om te kunnen helpen en iedereen was enthousiast.
Een week voor tijd kregen we door dat er 18 teams zouden meedoen vanuit 9 verschillende
verenigingen. Het aantal kinderen....100! Dus ook minimaal 100 ouders… als dat maar past.
Op de dag zelf stonden er ineens 2 verenigen met totaal 10 kinderen die niet hadden ingeschreven,
hoe nu? Gelukkig waren alle verenigen bereid om 1 of 2 kinderen op te nemen, zodat niemand naar
huis gestuurd hoefde te worden.
Zo zie je maar wat een prachtige sport waterpolo is!
De aftrap om 15 uur liep iets uit, maar daar was de jury niet van onder de indruk. Vol enthousiasme
begon Gerda iedereen welkom te heten. Het was even wennen, maar al snel had ze haar draai
gevonden. Met Nadia en Esther afwisselend voor de tijd was het een mooi trio.

De ZVL-1886 was met 5 teams en 24 kinderen ruim vertegenwoordigd.
Heel leuk om de kinderen voor eigen ouders en andere belangstellende zo hun best te zien doen, ze
worden steeds een stukje beter per toernooi.
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Aan het einde nog afsluitende woorden van Arjo en daarna natuurlijk het felbegeerde vaantje!
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Dank aan alle ouders die hebben geholpen,
ook vanaf de tribune voor het aanmoedigen,
aan de coaches en vooral ook aan de
scheidsrechters.
Marieke heeft prachtige foto`s gemaakt van
deze middag, ze worden ws via de mail
verstuurd via Wetransfer. Geef mij anders een
berichtje als je de foto`s wilt zien, als dit niet
goed lukt.
Zonder ieders hulp was het niet zo`n
geslaagde middag geweest!
Ik was `s avonds volledig op, maar heb er erg
van genoten.
Groet Annemiek
De caps kunnen weer drogen voor het
volgende toernooi.
Deze staat al gepland op 31 maart,
opgeven kan nog tot de 20ste.
Seizoen 2018-2019

pagina

4

nummer

14

NIEUWSKRANT

Wist je dat..

WATERPOLO JEUGD

Het jeugdkamp vol is?
Er op 8 juni clubkampioenschappen zwemmen zijn?
de swim-in op 23 juni plaatsvindt?
dan ook de start is van het open water zwemmen?

Appeltoernooi
Met de C-jongens, een DG- en een EG-team
deed ZVL-1886 op 23 februari mee aan het
bekende appeltoernooi in Hoofddorp.
Het was een mooi toernooi met heerlijke
appels.

Gezocht
Bij een grote vereniging horen ook veel vrijwilligers. Achter de jurytafel of als scheidsrechter!!
Ook zoeken wij vrijwilligers voor achter de bar van de Waterkeet.
Voor meer informatie neem contact op met Thom Joor: thmjoorad@planet.nl of mobiel
0653388936.
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Jeugdtriathlon
Vanaf 3 april starten we met leuke clinics
speciaal voor de jeugd. Een mooie manier
om kennis te maken met de triathlon! Op
onze clinic-pagina vind je alle informatie.
In zes weken en dertien trainingen komt elk
aspect van triathlon langs, om op 12 mei
mee te doen aan een echte wedstrijd. Je
hoeft nu dus nog niet heel hard te kunnen
fietsen of de borstcrawl al te kunnen. Als je
het leuk vindt om te sporten dan ben je van
harte welkom. De trainingen zullen meestal
op woensdag aan het eind van de middag
en op zondagochtend zijn, in de
meivakantie doen we nog iets meer.
Lijkt dit je leuk? En ben je tussen de 12 en
16 jaar oud? Stuur dan een mailtje
naar jeugd-triathlon@zvl-1886.nl. Als je nog
meer informatie wilt of vragen hebt dan
ben je daar ook aan het juiste adres. De
kosten zijn 25 euro per deelnemer, inclusief
alles. Eventueel ook de huur van een fiets
en/of helm. Dus nog geen 2 euro per
training! We kijken uit naar je inschrijving,
de trainers hebben er alvast heel veel zin in!

Grote club actie
WoW! Wat een gave schietzeil hangt er in het
zwembad De Zijl. Maar ook in het 5 Mei bad is
een schietzeil aanwezig.
Deze zijn door jullie verdiend door met de grote
clubactie mee te doen! Super hoor en vooral
veel plezier tijdens de trainingen.
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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 3 maart 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

De volgende NieuwsKrant

Seizoen 2018-2019

DG teams
DG 1
DG 2
DG 3

C en B jongens
CJ 1
CJ 2
BJ 1
BJ 2

verschijnt
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C en B meisjes
CM 1
CM 2
BM 1
BM 2
BM 3

28 maart 2019
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