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Kledingprotocol ZVL-1886  
Datum:  5 juli 2019 
 
Ambitie 
Per 1 mei 2018 zijn de zwem- en waterpoloverenigingen LZ1886 en De Zijl Zwemsport, alsmede de 
startcombinatie ZVL Waterpolo, gefuseerd tot een nieuwe vereniging onder de naam ZVL-1886. Dit 
kledingprotocol beschrijft welke verengingskleding gedragen moet worden tijdens wedstrijden van 
ZVL-1886 en welke verengingskleding met logo van ZVL-1886 formeel beschikbaar is voor gebruik. 
 
Selectie kledingleverancier ZVL-1886 
Op basis van een aanbesteding is Waterskin als exclusieve leverancier van de ZVL-1886 
verenigingskleding geselecteerd. Per 3 juli 2019 zijn de definitieve ontwerpen, prijzen en 
verkoopvoorwaarden gecommuniceerd met de leden. Het bestuur heeft zich laten bijstaan door 
een commissie van leden vanuit de drie wedstrijddisciplines. Er is veel inspanning verricht om te 
komen tot mooie ontwerpen, goede pasvormen, goede materialen en redelijke prijzen. 
 
Verenigingskleding 
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Verplichte verenigingskleding en gewenste verenigingskleding 
Voor alle disciplines binnen de vereniging gelden voorschriften ten aanzien van verenigingskleding 
tijdens officiële wedstrijden van ZVL-1886. Er is daarbij sprake van verplicht gebruik en gewenst 
gebruik. Het verplicht gebruik heeft betrekking op de natte zwemkleding en het verenigings-
poloshirt en de bijbehorende korte broek. Het gewenst gebruik heeft betrekking op de overige 
onderdelen van de verenigings-kledinglijn (zoals trainingspak, badjas, badmuts en sporttas). 
 
Bij voorkeur vanaf start seizoen 2019/2020 
De nieuwe kleding is vanaf deze zomer beschikbaar en bovendien komen er pasavonden waarop 
tegen scherpe prijzen een eerste aanschaf mogelijk is. Het bestuur hoopt dat iedereen al bij de start 
van het nieuwe seizoen de verplichte kleding kan en wil aanschaffen én gebruiken. Vanaf 1 januari 
2020 zal het verplicht zijn de verengingskleding te dragen conform onderstaande richtlijnen. 
 
Waterpolo 

(1) verplichte natte zwemkleding 

• alle jongens en heren waterpoloërs zijn verplicht om in competitieverband gebruik te 
maken van de zwembroek en de waterpolo cap uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

• alle meisjes en dames waterpoloërs zijn verplicht om in competitieverband gebruik te 
maken van het badpak en de waterpolo cap uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

• alle jeugd en senioren waterpoloërs dragen in competitieverband een shirt en (bij 
voorkeur) een short uit de kledinglijn van ZVL-1886. 
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• Nb. het is niet toegestaan shirts en shorts te gebruiken met uitingen van ZVL-1886 en 
met gebruik making van het logo anders dan de kleding uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

 
(2) gewenste droge kleding 

• Er zijn vesten, trainingsbroeken, badjassen, badmutsen e.d. te verkrijgen binnen de 
ZVL-1886 kledinglijn. Het is niet toegestaan kleding te gebruiken met gebruik making 
van de naam ZVL-1886 en het logo anders dan de kledinglijn van ZVL-1886. 

 
Zwemmen 

(3) verplichte droge kleding 

• alle jeugd en senioren zwemmers dragen bij zwemwedstrijden een shirt en short en 
badmuts uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

• Nb. Het is niet toegestaan shirts en shorts te gebruiken met uitingen van ZVL-1886 en 
met gebruik making van het logo anders dan de kleding uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

 
(4) gewenste kleding 

• Er zijn zwembroeken, badpakken, vesten, trainingsbroeken, badjassen e.d. te verkrijgen 
binnen de ZVL-1886 kledinglijn. Het is niet toegestaan kleding te gebruiken met 
gebruikmaking van de naam ZVL-1886 en het logo anders dan de kledinglijn van 
ZVL-1886. 

 
Triatlon 

(5) verplichte droge kleding 

• alle jeugd en senioren triatleten dragen in competitieverband bij voorkeur een shirt en 
short uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

• Nb. het is niet toegestaan shirts en shorts te gebruiken met uitingen van ZVL-1886 en 
met gebruik making van het logo anders dan de kleding uit de kledinglijn van ZVL-1886. 

 
(6) gewenste overige kleding 

• Er zijn zwembroeken, badpakken, vesten, trainingsbroeken, badmutsen en speciale 
zwempakken te verkrijgen binnen de ZVL-1886 kledinglijn. Het is niet toegestaan 
kleding te gebruiken met gebruik making van de naam ZVL-1886 en het logo anders dan 
de kledinglijn van ZVL-1886. 

 
Vrijwilligers 

(7) verplichte droge kleding 

• alle lesgevers dragen tijdens het lesgeven een shirt en short uit de kledinglijn van 
ZVL-1886. 

• alle trainers dragen in competitieverband een shirt en short uit de kledinglijn van 
ZVL-1886. 

• Het is niet toegestaan shirts en shorts te gebruiken met uitingen van ZVL-1886 en met 
gebruik making van het logo anders dan de kleding uit de kledinglijn van ZVL-1886. 
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Overige bepalingen 
Er zijn geen voorschriften inzake verengingskleding van toepassing voor de deelnemers aan het 
elementair zwemmen (leszwemmen). Uiteraard hebben zij, evenals ouders/verzorgers en 
supporters, de mogelijkheid de verengingskleding aan te schaffen om zo hun kinderen en 
vereniging aan te moedigen. 
 
Dit protocol geldt voor alle leden van ZVL-1886. Er zijn geen voorschriften inzake verenigingskleding 
van toepassing voor gastspelers uit andere verenigingen die spelen in combiteams met ZVL-1886. 
 
De kledinglijn is uitsluitend bedoeld tijdens wedstrijden (waterpolo, zwemmen, triatlon). 
 
De kledinglijn van ZVL-1886 is te bestellen via Waterskin. De precieze condities zijn op 3 juli 2019 
via de website van ZVL-1886 bekend gemaakt. 
 
Voor sponsoring zijn speciale kaders op de verengingskleding beschikbaar. Deze zijn in overleg met 
het bestuur en mits conform het sponsorbeleid van de verenging te gebruiken voor namen en 
eventueel logo’s van sponsors. 
 
Alle teams of leden die gebruik willen maken van sponsoruitingen op de verenigingskleding moeten 
dit altijd expliciet vooraf door het bestuur laten goedkeuren. De secretaris van het bestuur zal de 
coördinatie op zich nemen. 
 

Op de kledinglijn is ook ruimte voor kadrering van een goed doel. Voor de komende jaren heeft het 
bestuur gekozen voor Spieren voor Spieren. Deze uiting wordt op de mouw van de poloshirts en de 
bijpassende broeken gedrukt. 


