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Hallo allemaal, 
Ook het afgelopen weekend was spannend voor een aantal teams. De DG speelden in ons eigen 
zwembad het NK, de BJ de halve finale en de BM de finale voor het NK.   
De DG werd 2e, de BJ verloor nipt de halve finale en de BM werd Nederlands Kampioen. 
Ook al zijn de wedstrijden gespeeld. De trainingen binnen gaan nog door. En er kan al buiten 
getraind worden. Verderop lees je hier meer over. 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn natuurlijk ook gestart. In de volgende en laatste 
NieuwsKrant van dit seizoen lees je hier meer over.  
Veel leesplezier. 

 

Wat kan je in deze uitgave lezen: 
* verjaardagen  
* agenda 
* mini's 
* redactie gezocht 
* DG NK 2e 
* BM 1 Nederlands Kampioen 
* kranten 
* BJ strand in halve finale 
* buiten trainingen 
* binnen trainingen 
* pannenkoekentoernooi 
 

* clubzwemkampioenschap 
*  swin-in Leiden 
* GirlzOnlY kamp 
 

 
 
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. 
 

 

 
 

 

juni 
   

leeftijd 

6 Lisa 
 

Backer 14 

11 Dennis  van der Werff 15 

11 Marieke 
 

Veenstra 13 

11 Femke 
 

Houben 12 

11 Fenna 
 

Rijnbeek 11 

11 Leonora 
 

Loos 10 

15 Femke de Best 12 

16 Stan van de Heuvel 12 

18 Abdoe 
 

Abdelwahed 12 

19 Rick de Boer 13 
 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Agenda 

juni    

8 Club zwemkampioenschap 2019  5 mei bad 

    

23 Swin-in Leiden   

29 en 30 Pannenkoekentoernooi  't zwarte plasje 

 
 

Redactie 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 waterpolokids@zvl-1886.nl  

 
 
Laatste minipolo toernooi van het seizoen, 
Afgelopen zondag 26 mei was het laatste toernooi van het seizoen bij Alkemade. 
Met vier teams waren we wederom goed vertegenwoordigd. 21 enthousiaste kinderen stonden te 
springen om te mogen beginnen. Het blijft leuk om te zien hoe de kinderen zijn gegroeid het 
afgelopen jaar. 
Na allemaal vier wedstrijden gespeeld te hebben was het tijd voor de afsluiter, het jaarlijkse 
terugkerende ritueel…. De coaches het water in duwen. Het is de kinderen gelukt om Joy, Wietse, 
Annemiek en zelfs Arjo erin te krijgen. 
Volgend seizoen gaat een deel door naar de E-competitie en een aantal blijven nog bij de mini`s.  
Alle vaste en invalcoaches, ouders en kinderen dank voor jullie enthousiasme en inzet en op naar 
een mooi volgend seizoen. 

  

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl?subject=redactie
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DG NK 2e 
 
Met nog 4 seconde te spelen verloor de DG 
helaas met 5-6 de spannende finale van ZPB 
Barendrecht. Desondanks waren ze super trots 
blij met het behalen van de tweede plaats op 
het NK .  
 
Van harte gefeliciteerd. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
NIEUWSKRANT  

 
 

 
  WATERPOLO 

JEUGD 

   
 

Seizoen 2018-2019                                                                   nummer     20 
        pagina     5 

 

BM 1  Nederlands Kampioen 
 
Net als vorig jaar ging de finale bij de meisjes 
onder 17 jaar tussen De Zaan en ZVL-1886. De 
eerste wedstrijd op zaterdag in Zaandam 
eindigde in een gelijk spel 7-7. 
Op zondag won de BM 1 met 8-5 en werd 
zodoende voor de tweede jaar Nederlands 
Kampioen.  
 
Van harte gefeliciteerd. 

 
 
 
Het werd gevierd met een speciale taart.  

 
 
 

Kranten 
Ook de kranten uit de regio hebben laten zien dat zowel de CM 1 als de BM 1 kampioen zijn 
geworden. 
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De Alphense Ella van der Schalk en Marit van Klink zijn met hun team ZVl-1886 CM1 Nederlands 
Kampioen waterpolo geworden in de Eredivisie C-jeugd meisjes. 
Leiden - In deze landelijke competitie spelen talentvolle waterpolospeelsters onder de 15 jaar. 
Door in de halve finales twee wedstrijden van UZSC Utrecht te winnen stonden Ella en Marit 
afgelopen weekend in de finale tegenover Polar Bears. Deze finale werd over twee wedstrijden 
gespeeld. 
Zaterdag won zij met haar team in Leiden met 9-7. Zondag volgde de tweede wedstrijd in Ede. 
Deze wedstrijd werd met 7-6 verloren, maar deze uitslag was voldoende voor het behalen van de 
beker. Ella van der Schalk en Marit van Klink maken tevens deel uit van de jong oranje selectie. 
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Halve finale BJ  
De BJ speelde hun play off in de halve finale 
tegen ZPC Het Ravijn. Het verlies van de eerste 
wedstrijd brak hen helaas op. De winst 14 - 10 in 
de tweede wedstrijd was net te weinig om door 
te gaan voor de finale.  
Toch gefeliciteerd voor het bereiken van de 
halve finales. 

 
 
 
 

Buiten Trainingen !! 
 
Op zaterdag 8 juni start de training voor de jeugd (mini, E en D) in openlucht zwembad De Vliet van 
08:30 - 09:30 uur. Deze training wordt op de zaterdagen tot en met 13 juli aangeboden. Op deze 
training is er een trainer aanwezig. Voor de ouder(s) is er dan de mogelijkheid om ook zelf een half 
uur te zwemmen. 
 
Verder is het voor de D-jeugd mogelijk om te trainen/zwemmen in De Vliet op maandag, dinsdag 
en woensdag van 19.00 - 20.00 uur. Hier is geen trainer/toezicht aanwezig.  
De ouder is dan verantwoordelijk.   
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Binnen Trainingen !! 
 
De BM en CM kunnen binnen trainen op dinsdag in de Zijl. Van 18.30-20.00 uur. 
11, 18, 25 juni en 2 juli. 
 
De BJ en CJ kunnen op woensdag nog binnen trainen. Vijf meibad 17.30-18.45 en 18.45-20.00 uur.  
12, 19, 26 juni en 3 juli. 
 
AJ kan nog trainen op  dinsdag 11, 18, 25 en 2 juli in de Zijl van 20.00-21.30 uur.  
Op donderdag 13 en 20 juni 21.30-22.00 uur. 
 
1,2 en 3 juli geen zwemmen in de vliet. (Ook niet na zwemvierdaagse) 
 
De binnen waterpolotraining voor de DG stopt per 12 juli 2019.  
Voor de E en F blijven de binnentrainingen op dinsdag, donderdag en zondag doorgaan t/m 14 juli. 

 

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 

  

mailto:waterpolotoernooien@zvl-1886.nl
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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.  

 
 

Swin-in Leiden 
Meld je aan voor Swim-in Leiden op 23 juni 2019. 
Aanmelden uiterlijk 10 juni via waterpolotoernooien@zvl-1886.nl 
 
Zondag 23 juni is alweer voor de 9e keer de Swim-in Leiden: zwemmen in hartje leiden in de Singel. 
Het vertrekpunt is dit jaar niet bij de Hortus, maar bij het Huigpark, waar gezwommen zal worden 
van de Maresingel naar de Herensingel en terug.  
Vorig jaar deed ook een groep kinderen mee vanuit zowel wedstrijdzwemmen als vanuit de 
waterpolokids en dit was een geweldige ervaring!  
 
Details: 
De afstand is 250 meter voor de kinderen vanaf 6 jaar en 1000 meter voor junioren1 en ouder 
(jongens van vanaf 2006 en ouder, meisjes van 2007 en ouder). 
De zwemwedstrijd voor kinderen tussen 6 en 12 van 250 meter start om13.00 uur.  
Dit jaar kunnen ook je broer/zus/vriendje/buurmeisje meedoen, ook al zijn ze geen lid en hebben 
ze geen startnummer. Zij kunnen namelijk meedoen aan de "prestatietocht" , die om 13.10 uur 
wordt gezwommen.  
Voor junioren1 en oudere jeugd  is de afstand 1000 meter en deze starten om 14.00 uur (jongens 
van 2006 en ouder) en 14.10 uur (meisjes 2007 en ouder).  
 
De kosten voor de Swim-in zijn 5 euro (250 meter) of 10 euro (1000 meter), en daarbovenop nog 
ca. € 2,50 voor een wedstrijdchip. We laten de deelnemers nog weten hoe/wanneer deze kosten 
voldaan kunnen worden. 
 
Zwemmen tegen plastic:  
Dit jaar wordt geld ingezameld voor de strijd tegen 
plastic. https://www.swiminleiden.nl/swiminnieuws/zwem-tegen-plastic/ 
Je kunt je laten sponsoren voor het het goede doel! Vraag je supporters een donatie te doen 
via https://www.geef.nl/nl/actie/swim-in-leiden-zwem-tegen-plastic/donateurs 
 
 

mailto:waterpolodis@zvl-1886.nl?subject=clubkampioenschap
mailto:waterpolotoernooien@zvl-1886.nl
https://www.swiminleiden.nl/swiminnieuws/zwem-tegen-plastic/
https://www.geef.nl/nl/actie/swim-in-leiden-zwem-tegen-plastic/donateurs
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Aanmelden: 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 juni via waterpolotoernooien@zvl-1886.nl . Stuur behalve je 
naam ook je geboortedatum en een 06-nummer via de mail (i.v.m. een groepsapp/betaalverzoek 
via de app). 
Wij zullen zorgen dat de startnummers van de waterpolokids voor de wedstrijd geactiveerd 
worden voor wedstrijdzwemmen. Dat kost wat tijd. 
 
Wij hopen dat veel van onze stoere waterpolokids meedoen. Misschien een leuke afsluiting van 
het jaar met je team? 
 
Kijk voor meer informatie op www.swiminleiden.nl 
 

 
 

 
GirlzOnlY waterpolokamp 
Zie de bijlage de poster voor het 1e GirlzOnlY waterpolokamp te Zeist - 20 t/m 23 juli 2019. 

 Inschrijven en de 1e algemene informatie kan je vinden op waterpolokampen.nl; 
 In samenhang met ons recreatieve programma (o.a. gezelligheidspellen en een avondspel) 

zal het waterpolo inhoudelijk de KNZB Wedstrijdsituatieve leerlijn waterpolo worden benut  
 Het GirlzOnlY Waterpolokamp is voor D en E jeugd meisjes. 

 
 

 
 
 

De volgende NieuwsKrant                         verschijnt                                        20  juni  2019 

 

mailto:waterpolotoernooien@zvl-1886.nl
http://www.swiminleiden.nl/
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