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Hallo allemaal,
Wat waren het spannende dagen!. De E-jeugd, CJ en de CM speelden voor het NK. De CJ haalden
het helaas niet tegen De Zaan. De E-jeugd werd 5e en de CM werden Nederlands Kampioen.
De AJ won in Katwijk de bekerfinale tegen GZC Donk. Allemaal van harte gefeliciteerd.
De Heren 1 namen het in de halve finale op tegen AZC. In de best of three versloegen zij in de
laatste wedstrijd met strafworpen de Alphenaren en gaan ze op naar de finale.
In de agenda zie je het speelschema van andere teams die nog spelen voor het NK.
Veel leesplezier.

Wat kan je in deze uitgave lezen:
* verjaardagen
* agenda
* mini's
* line-up Heren 1
* F-jeugd
* E-jeugd
* CM
* AJ
* gezocht !!

* pannenkoekentoernooi
* clubzwemkampioenschap

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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mei
25
28
29
30
31

Hamza
Julia
Max
Alexandra
Duchanka

Hadef
Lasschuit
Reijchard
Haneveld
Kammerman

leeftijd
12
16
15
9
17

juni
4

Immanuel

Geel

9
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Agenda
Mei
24
25
25
26
26
Juni
1 en 2
1
2

UZSC - Heren 1
Widex GZC Donk - BM 1
Heren 1 - UZSC
BM 1 - Widex GZC Donk
UZSC - Heren 1 (indien nodig)

Finale 1
Play-off
Finale 2
Play-off
Finale 3

20.00 uur Utrecht
15.45 uur Gouda
19.30 uur De Zijl
13.30 uur De Zijl
17.00 uur Utrecht

NK D-jeugd
Het Ravijn - BJ 1
BJ 1 - Het Ravijn

Play-off
Play-off

De Zijl
15.30 uur Nijverdal
17.00 uur De Zijl

Mini's
Het laatste minitoernooi die nog in de agenda staat is:
26 mei

Alkemade

14.15 - 16.15

De Tweesprong

Roelofarendsveen

Hoi allemaal,
Zaterdag is het zover! Heren 1 speelt dan een kampioenswedstrijd tegen UZSC. Heel misschien
worden we die dag al kampioen. Spannend!
Er zijn 38 kinderen aangemeld om mee te lopen met de spelers van ZVL en UZSC. Wij zullen ter
plaatse de kinderen indelen.
Voor de ouders/verzorgers: graag verzamelen in de Waterkeet om 18.30 uur. Zorg dat je op tijd
bent. De kinderen krijgen een broodje knakworst en limonade en worden door ons begeleid naar
de kleedkamers. Wij nemen de ouders mee naar de tribune (ouders mogen gratis naar binnen,
voor andere toeschouwers is de entree betaald). Wij verwachten dat ouders aanwezig blijven
tijdens de wedstrijd. Hou er rekening mee dat het heel druk wordt.
De kinderen nemen plaats op een aparte kindertribune, de begeleiders zorgen dat ze daar
gedurende de wedstrijd blijven. Voor alle kinderen die zich hebben aangemeld wordt een t-shirt
geregeld. Kinderen die aan een NK (F of E) hebben meegedaan: graag het NK-shirt aan. Verder
adviseren we een korte broek en slippers.
Na afloop van de wedstrijd nemen we de kinderen via de kleedkamers weer mee terug naar de
Waterkeet en mogen de kinderen met hun ouders mee naar huis. De wedstrijd start rond 19.30 en
eindigt rond 21 uur. Mochten we kampioen worden, dan loopt het mogelijk iets uit. De EG-training
van zondag gaat wel gewoon door.
Tot zaterdag, sportieve groet van Alida, Renske, Marieke, Annemieke, Gerda en David
Seizoen 2018-2019
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F-jeugd
Op zaterdag 11 en 12 mei vond het NK-F plaats in Amersfoort. In het prachtige Amerena-van
gastheer ZPC Amersfoort werd door maar liefst 25 teams gestreden om het kampioenschap.
Ons team bestond uit Koen, Zanna, Anne, Twan, Kaj, Rose, Daan, Mats, Paris en Vienna met de
coaches Mariette en David. Voor alle kinderen was door Etienne (vader van Vienna) een prachtig
shirt geregeld en de ouders hadden gezamenlijk een mooi spandoek gemaakt. Dat gecombineerd
met een vlammende yell (YELL, YELL, YELL, WIJ ZIJN ZVL!!!) zorgde ervoor dat iedere tegenstander
met knikkende knieën tegen ons aantrad ;-)
Op zaterdag speelden we 4 wedstrijden. 1 werd nipt verloren van de Ham (3-2), 1 werd gelijk
gespeeld (5-5 tegen UZSC) en 2 werden gewonnen (Njord 8-1 en ZPC Amersfoort met 9-0). Als 2e in
de poule gingen we door naar de finaleronde op zondag.
Op zondag moesten we spelen tegen de uiteindelijke kampioen ZVVS. Onze kanjers verweerden
zich kranig maar waren helaas niet opgewassen tegen het fysieke spel van de tegenstander. We
konden ons dus gaan opmaken voor de plekken 5-8. En dat werden 2 superspannende wedstrijden.
De eerste wedstrijd (tegen Oss) werd in de laatste seconden gewonnen (4-3). En dat was ook te
danken aan de vechtlust van het team, er werd voor iedere bal gestreden en niemand gaf op.
De laatste wedstrijd (om plek 5) was wederom tegen De Ham. Tot 5 seconden voor het eindsignaal
stonden we 3-2 achter, maar door een prachtige laatste aanval scoorden we de 3-3 en moest de
beslissing vallen met strafworpen. Hier was een hoofdrol weggelegd voor de keepers van beide
teams, want uiteindelijk werd er maar 1 keer gescoord. De Ham won en werd 5e. Maar wij mochten
met een opgeheven hoofd als 6e van Nederland terug naar Leiden.
Dank aan alle ouders die de kinderen op een super leuke en positieve manier hebben
aangemoedigd. Het was een geslaagd weekend.
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NK EG
De EG speelden op zaterdag 18 en zondag 19
mei voor het NK in Hilversum.
Zaterdag werd er een wedstrijd verloren en drie
gewonnen, waardoor zij verder mochten naar
de finaleronden. Uiteindelijk werden ze 5de.
Goed gedaan.

En hoe leuk is het als je dan ook nog je
verjaardag mag vieren tijdens het NK.
Hieperdepuk !!

CM 1 Nederlands Kampioen
De CM heeft in twee spannende wedstrijd tegen Polar Bears het Nederlands kampioenschap
behaald. Op zaterdag werd thuis met 9-7 gewonnen. Zondag ging de winst met 7-6 naar Polar
Bears, maar kwamen zij een doelpunt te kort en was het feest voor de CM 1 meisjes en de coaches
Marloes en Iefke.
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AJ wint de beker
Op zaterdag 18 mei speelde de AJ in Katwijk de bekerfinale tegen Widex GZC Donk. De wedstrijd
werd door onze AJ nipt gewonnen met 7 - 6. Gefeliciteerd met de winst.

Gezocht !!
Na vijf seizoen vind ik het tijd om het redactiestokje van de NieuwsKrant door te geven. Is er
iemand die voor zo'n drie uur in de twee weken de jeugdcommissie wil ondersteunen, dan hoor ik
het graag. Stuur een mail naar nieuwskrant@zvl-1886.nl

Pannenkoekentoernooi
We kunnen ons weer opgeven voor het pannenkoekentoernooi. Dit is een tweedaags
waterpolotoernooi dat plaatsvindt in en bij het ’t Zwarte plasje te Hilgersberg Rotterdam.
(Dit is een zwemplasje en geen zwembad).
Het is mogelijk om zaterdagmiddag je tent op te zetten en te overnachten bij het toernooi en deze
zondagochtend weer op te breken.
Maar je kan natuurlijk ook gewoon thuis slapen.
Heb je zin om hier aan deel te nemen geef je dan zo snel mogelijk op bij.
waterpolotoernooien@zvl-1886.nl
Met sportieve groet,
Alida en Maarten
Seizoen 2018-2019
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Club zwemkampioenschap 2019
Op zaterdag 8 juni vindt in het 5 Meibad de clubkampioenen plaats. In de bijlage bij deze
NieuwsKrant zie je het programma. Je kan meedoen bij meerdere afstanden.
Het inzwemmen is om 15:00 uur, aanvang wedstrijd: 15:30 uur.
Ook de waterpoloërs kunnen mee doen. Meld je voor 1 juni aan bij waterpolokids@zvl-1886.nl
Na afloop van de kampioenschappen is er voor alle deelnemers een hapje en drankje in het
clubhuis.

De volgende NieuwsKrant
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