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Hallo allemaal, 
Het seizoen zwemt langzaam richting het einde. Er moeten nog enkele wedstrijden gespeeld 
worden. Enkele teams doen nog mee om de eerste plaats. Succes !!  
Daarna begint de voorbereiding op NK's en ook het jeugdkamp komt dichterbij.  
 
Veel leesplezier. 

 
 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* mini's 
* minipolotoernooi 
* wist je data.... 
* jong oranje jongens onder 15 
* Dirk (Luc) 
* AJ regiokampioen 
* F-jes 
* gezocht! 
 

* 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. 
 

 

 
 

 
 

maart 
   

leeftijd 

28 Pieter van der Waard 13 

29 Jayden 
 

Blootshoofd 11 

     april 
    3 Hugo 

 
Angevaren 11 

5 Daniël 
 

Moshgani 9 

6 Finn 
 

Angenent 16 

7 Pieter-Bas 
 

Hartog 15 

7 Bamse 
 

Dijke 8 

10 David 
 

Sonneveld-Thomas 11 

 
 

 

 
 
 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Mini's 
De minitoernooien die nog in de agenda staan zijn: 
 

31 maart NZ & PC  14.15 - 16.30 Binnenzee Noordwijk 

26 mei Alkemade 14.15 - 16.15 De Tweesprong Roelofarendsveen 

 
 
minipolo toernooi 
Op zondag 10 maart was het eigen minipolo toernooi in het 5 meibad.  
De link van de foto's van het minitoernooi zijn op te vragen bij waterpolokids@zvl-1886.nl? 
 

 
Wist je dat.. er vanaf juni 2019 nieuwe spelregels worden ingevoerd? 

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

 
Jong Oranje jongens < 15 
 
David Voorvelt en Max Reijchard spelen deze 
dagen in Nice, Frankrijk met Jong Oranje 
jongens < 15 een kwalificatie toernooi voor het 
EJK eind juli 2019 in Burgas, Bulgarije. Zij spelen 
tegen Kroatië, Spanje, Wit-Rusland en Frankrijk. 
 
De eerste wedstrijd werd met 5-15 gewonnen. 
 

 

 

 
 
Dirk 
 
Als je bij Dirk supermarkt boodschappen haalt, 
neem dan ook de " ditjesendatjes" mee.  Daarin 
staat een leuk artikel over Luc Roijen.   

 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl?subject=foto's%20mini%20toernooi
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AJ kampioen 
 
De AJ zijn kampioen van regio west 
geworden.  
 
Die witte puntjes op de foto zijn zeer 
waarschijnlijk champagne druppels. ;-) 
 
Gefeliciteerd!!! 

 
 
 
 
F-jes 
 
De F-jes zijn druk aan het oefenen voor het NK-F 
in Amersfoort op 11 en 12 mei.   
Er wordt op 7 april geoefend tegen Haarlem en 
op 12 april tegen Vivax. Ook trainen de kanjers 
iedere zondag en dinsdag samen. 
 

 
 
Lees meer op Waterpolo.nl 
 
vooraankondiging-nk-f-jeugd 

 
 
 
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. 

 
 
 

B-jeugd 
 
Via de link hieronder kan je het laatste verslag 
lezen van de eredivisie B jongens en B meisjes 
op Waterpolo.nl. 
 
Zondag 24 maart  eredivisie-b-jeugd 
 

 

https://www.waterpolo.nl/jeugd/vooraankondiging-nk-f-jeugd
mailto:thmjoorad@planet.nl
https://www.waterpolo.nl/eredivisie-b-jeugd-meisjes-eredivisie-b-jeugd-jongens/karakteristieken-eredivisie-b-jeugd-zondag-24
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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                                        11  april  2019 

 

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/

