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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 Nieuwsbrief bestuur 
Dit is de derde nieuwsbrief van het bestuur. Via deze nieuwsbrief willen we iedereen 
binnen ZVL-1886 informeren over onderwerpen die in het bestuur besproken zijn. De 
nieuwsbrief wordt verzonden naar alle leden die met hun e-mail adres in de 
ledenadministratie staan. Als je de nieuwsbrief niet ontvangt en wel wilt ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar bestuur@zvl-1886.nl en dan checken we direct of we wel 
het juiste e-mailadres hebben. 

   

Algemene Leden 
vergadering 
 
Terugtreden voorzitter Frans Pot 
en terugblik op succesvol eerste 
jaar (na de fusie). 

 Terugblik Algemene Ledenvergadering in mei 
De druk bezochte algemene ledenvergadering (ALV) van ZVL-1886 op maandag 20 mei 
begon met het onverwacht aftreden van Frans Pot. Frans heeft zich enorm ingezet om 
de fusie tussen De Zijl en LZ1886 tot een succes te maken. Dat bleek ook wel uit de 
waardering van de leden over de terugblik vanuit het bestuur op het eerste jaar na de 
fusie. Het overgrote deel van de in het fusiedocument vastgelegde plannen en 
voornemens is inmiddels geïmplementeerd en staat in de eerste helft van 2019 op de 
agenda. Frans heeft daar als voorzitter enorm aan bijgedragen. Het bestuur vindt het 
enorm jammer dat het zonder hem verder moet gaan. Vicevoorzitter Caspar 
Boendermaker neemt voorlopig het voorzitterschap waar. Nog voor de zomer of kort 
na de zomer zal het bestuur een extra ALV uitschrijven om te komen tot een nieuwe 
bestuurssamenstelling. 

   

Nieuw Clubhuis  Stand van zaken clubhuis 
In de vorige nieuwsbrief is gerapporteerd over de enquête inzake een clubhuis in het 
nieuw te bouwen zwembad, naast openlucht zwembad De Vliet. Met alle suggesties 
en opmerkingen van de leden in de achterzak en deze enquête resultaten is het 
bestuur ‘op de koffie’ geweest bij de wethouder. Daar is afgesproken dat we de 
samenwerking met de gemeente inzake het nieuwe zwembad weer hervatten. 
Concreet betekent dat vier leden van ZVL-1886 actief meedraaien in de project- en in 
de klankbordgroep Combibad De Vliet en een lid zelfs meedraait in het 
aanbestedingsteam. Alleen ten aanzien van het clubhuis moeten we helaas nog 
steeds constateren dat ZVL-1886 en gemeente Leiden verschillen van inzicht hebben. 
Afgesproken is dat bestuur en gemeente de komende maanden op basis van een 
apart overleg gaan bezien of er een voor beide partijen werkbare oplossing kan 
komen. Schroom niet om voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp te mailen 
naar bestuur@zvl-1886.nl of om één van de bestuursleden hierover aan te spreken. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl
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Nieuw Zwembad 

 

 Stand nieuwbouw nieuw zwembad 
Halverwege de maand juni is het bestuur door de gemeente Leiden geïnformeerd 
over vertraging in de aanbesteding van het nieuwe zwembad bij het openlucht 
zwembad De Vliet (officieel: Combibad De Vliet). Ook in het Leids Nieuwsblad heeft er 
een artikel over gestaan. De twee geselecteerde bouwers hebben zich beide 
teruggetrokken. Gevolg is dat de gemeente de aanbesteding opnieuw moet opstarten 
en ook de plannen nogmaals goed gaat analyseren. Het bestuur en de 
klankboordgroep met ZVL-1886 leden zullen kritisch meekijken en hopelijk kan de 
aanbesteding snel weer opgepakt worden. 

   

ZVL-1886 kledinglijn 

 
 

 Kledinglijn 
Tijdens de ALV is ook een toelichting gegeven op de stand van zaken met betrekking 
tot de kledinglijn. Een team van drie leden heeft het bestuur geholpen in de 
gesprekken met de geselecteerde kledingleverancier. Op 11 juni heeft het bestuur 
een vijfjarig raamcontract getekend met de kledingleverancier. Vier keer per jaar 
worden er pasdagen georganiseerd waarop de verenigingskleding tegen een 
aantrekkelijke prijs kan worden aangeschaft. Het gehele jaar door kan overigens ook 
via de webshop worden besteld. Er geldt dan een iets hogere prijs en worden er 
verzendkosten in rekening gebracht. 
 
De eerste serie pasavonden voor de verenigingskleding voor ZVL-1886 zijn: 
 
Zwembad De Vliet, 19.00 – 21.00 uur 

• Dinsdag 9 juli 

• Vrijdag 12 juli 

• Maandag 15 juli 
Zwembad De Zijl, 17.00 – 20.30 uur 

• Woensdag 10 juli 
 
Begin juli staat er nadere info op de ZVL-1886.nl website over de pasavonden, de 
kleding en de prijzen. 

   

Kledingprotocol 
 

 
 

 Kledingprotocol 
Het lijkt ons een geweldig gezicht als iedereen de mooie, nieuwe ZVL-1886 kleding 
draagt. Het bestuur heeft daarom de afgelopen weken het kledingprotocol 
vastgesteld. De bedoeling is dat alle leden voor de start van het nieuwe seizoen 
kunnen beschikken over nieuwe badpakken, zwembroeken, poloshirts, T-shirts, 
sportbroeken en andere kledingstukken uit de ZVL-1886 kledinglijn. 

• Voor de waterpoloërs die in competitie verband uitkomen is het verplicht de 
zogenaamde natte kleding uit de kledinglijn te dragen: zwembroek/badpak en 
waterpolocaps. Tevens is het verplicht het verengingsshirt te dragen. 

• De wedstrijdzwemmers zijn verplicht tijdens zwemwedstrijden het 
verengingsshirt, bijbehorende short en een ZVL-1886 badmuts te dragen. 

• De triatleten zijn verplicht tijdens hun wedstrijden de ZVL-1886 zwem-suit en het 
verengingsshirt te dragen. 

• De vrijwilligers krijgen van de verenging een verengingsshirt en short en zijn ook 
verplicht dit te dragen tijdens wedstrijden of tijdens het lesgeven. 

 
Het is de ambitie dat iedereen al aan het begin van het komend seizoen gebruik 
maakt van de kledinglijn. Daarom ook worden er in juli een viertal passessies 
georganiseerd. De verplichting gaat in per 1 januari 2020, opdat iedereen ruim de tijd 
heeft tijdig de verengingskleding aan te schaffen. 

   

https://www.zvl-1886.nl/
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Spieren voor Spieren doet 
onderzoek naar en biedt 
ondersteuning aan genezing van 
spierziekten bij kinderen en 
verzorgt daarnaast individuele 
bijdragen voor (sport) 
hulpmiddelen voor jonge 
kinderen met een spierziekte 

 Spieren voor Spieren 
Op 11 juni heeft het bestuur ook een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met 
Spieren voor Spieren getekend. Op de verengingsshirts komt de naam en het logo van 
Spieren voor Spieren te staan. Op deze manier presenteren we ZVL-1886 niet alleen 
als grote zwem-, waterpolo- en triatlonverenging, maar ook als een maatschappelijk 
betrokken sportvereniging. Het bestuur werkt, in samenwerking met een aantal leden 
die zich extra willen inzetten voor deze verbinding met Spieren voor Spieren, nader uit 
wat dit precies gaat betekenen voor het komend seizoen. Heb je interesse om hierbij 
mee te denken, laat het ons dan weten via een e-mail naar bestuur@zvl-1886.nl. 

 

   

Zwemmen in De Vliet 
 

 
 
Enkele huisregels bij het 
zwemmen in De Vliet 

 Zomeravond zwemmen in het buitenbad De Vliet 
Als ZVL-1886 hebben we in de zomermaanden de mogelijkheid om van 19.00 tot 
20.30 uur gebruik te maken van het 50 meter buitenband De Vliet. 
Voor de banenzwemmers graag ruimte vrij houden in de banen 6, 7 en 8. 
Belangrijk is te melden dat we als verenging dit voorrecht hebben zolang wij als 
verenging de accommodatie tijdig en netjes achter laten. En daar moeten we allemaal 
de komende tijd extra goed op letten. 
Om 21 uur MOET iedereen het water uit en de laatste gebruikers van de kleedruimtes 
MOETEN de vloer schoon achter later (aantrekken!!). Verder is het NIET toegestaan 
gebruik te maken van de glijbaan als deze is afgesloten. 
Houd je aan deze regels zodat we allemaal deze zomeravonden van De Vliet gebruik 
kunnen blijven maken. 

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
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Triathlon 
 

 
 
Triathlon-seizoen gaat weer 
beginnen. Team Trial Arnhem op 
28 april. En er worden nog 
coördinatoren gezocht 
 

 Triathlon 
Het seizoen is aardig op stoom en dat betekent dat er al een aantal mooie resultaten 

zijn behaald. In de teamcompetities zijn de 2e divisie heren in Almere met de winst 

naar huis gegaan en de 2e divisie dames met een nette 6e plek. In Weert stond een 

onstuimige stayer sprint op het programma, waar de heren een zware strijd hebben 

geleverd en uiteindelijk helaas niet verder kwamen dan de 8e plek. De dames 

presteerden constant met wederom een 6e plek. De 3e divisie heren zetten in Weert 

ook een mooie prestatie neer en gingen naar huis met een 10e plek. Op zaterdag 22 

juni was de 3e wedstrijd voor de 2e divisie: een team-relay supersprint. Zowel de 

heren als de dames eindigden als 6e. In de tussenstand staan beide teams op een 4e 

plek. Met nog 2 wedstrijden te gaan is er nog een promotiekans! 

Ook individueel zijn er een aantal mooie prestaties behaald. Niels Ros stond samen 

met Gerrit van Egmond op 23 juni aan de start van Ironman Cork. Vanwege zeer 

onstuimige omstandigheden werd het zwemonderdeel afgelast. Daryl Beijlen besloot 

daarom niet te starten, na hetzelfde scenario vorig jaar in Hamburg. Hij gaat voor een 

herkansing in Spanje. Ondanks deze domper wist Niels Ros een fantastische tijd neer 

te zetten van 8.37.31 uur. Goed voor een 4e plek in zijn age-group en een kwalificatie 

voor het WK Ironman in Hawaï Kona! Gefeliciteerd! 

Ook op de halve afstand zijn mooie prestaties neergezet. Jan Verbakel werd tijdens 

het WK Callenge in het Slowaakse Samorin op de halve afstand 5e in zijn age-group en 

Niels Ros ging daar met de 2e plek naar huis op de open afstand. In eigen land heeft 

Ingrid Eelkema een hele mooie prestatie neergezet op de halve in Nieuwkoop. Zij 

startte daar met nog 7 clubgenoten, maar die is ze na de start niet meer 

tegengekomen. Het lopen startte ze als 2e dame, helaas was de concurrentie net te 

sterk voor een podiumplek en eindigde ze als 4e overall, maar wel als 1e dame bij de 

masters. 

En dan staat uiteraard ook de triathlon Leiderdorp voor de deur. En ook dit jaar 

kunnen we uw hulp weer goed gebruiken. Op de dag zelf zijn er vele mensen nodig 

om alles in goede banen te leiden. Alle hulp is welkom en ook specifieke verzoeken 

zijn aan te geven in het formulier. Vul hiervoor deze link in. 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe88rZ6frA8Dok64Q0AUU-FZb76nE9YTPc8IbNzYyxoJ4bd3Q/viewform
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Waterpolo 
 

 
 
Topprestatie van Heren 1, diverse 
Nederlands Kampioenen bij onze 
jeugdteams; en een oproep voor 
nieuwe SCHEIDSRECHTERS 

 Waterpolo 
Meimaand finalemaand is net voorbij met een duizelingwekkend aantal topprestaties. 
 
Meest in het oog springend is die van Heren 1, die voor het eerst in de geschiedenis 
de finale van de play-off haalde. Het kampioenschap moesten ze laten aan favoriet 
UZSC uit Utrecht, maar we kunnen trots terugkijken op een aantal mooie wedstrijden, 
met als hoogtepunt de finale een overvol zwembad De Zijl, waar de landelijke pers 
(NOS) en gemeente Leiden kwamen kijken naar een uitstekend georganiseerde 
wedstrijd. Dank aan alle vrijwilligers! 
 
De meisjes BM1 (O17) en CM1 (O15) werden Nederlands Kampioen, evenals de 
jongens AJ1 (O19) en de jongens BJ1 en CJ1 bereikten beiden de halve finales. 
Gefeliciteerd! 
 
In ons eigen huis organiseerden wij het NK voor DG jeugd (O13). Het toernooi was 
zeer geslaagd met dank aan de vrijwilligers. Het lukte ZVL-1886 DG1 net niet om de 
finale winnend af te sluiten, gefeliciteerd met deze tweede plaats! 
 
ZVL-1886 levert niet alleen topprestaties in het waterpolo, maar onze breedtesport is 
ook gezond te noemen. Bij de jeugd is er een grote aanwas met 4 DG-teams en 6 EG-
teams in de competitie. Verder gaan er zo veel meisjes door naar de dames, dat we 
komend seizoen voor het eerst een Dames 8 in de competitie zullen inschrijven. 
 
Een aantal maanden geleden zijn enquêtes uitgezet waarin werd teruggekeken naar 
het afgelopen seizoen en suggesties voor het komende seizoen werden gegeven. De 
WPC gaat met de resultaten aan de slag en zal jullie feedback serieus 
nemen. Vooruitkijkend naar komend seizoen, is er één grote uitdaging die we met 
elkaar moeten oplossen: SCHEIDSRECHTERS!!!! Een aantal scheidsrechters heeft 
aangegeven na 20 jaar of meer te stoppen met fluiten. Zonder aanvulling van vers 
bloed kunnen we helaas het komende seizoen niet de 37 teams op de been houden 
die we willen inschrijven. Dus meldt je aan, zonder vrijwilligers geen wedstrijden! 
Meer informatie en/of op opgeven kan via: waterpolo@zvl-1886.nl. 

   

mailto:waterpolo@zvl-1886.nl
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Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
Open water, seizoen 2019-2020, 
Clubkampioenschappen, Officials, 
afscheid en einde seizoen 2018-
2019 

 Wedstrijdzwemmen 
Open water 
De eerste wedstrijden zijn in het weekend van 22 en 23 juni inmiddels geweest. Je 
kunt je altijd nog inschrijven voor de overige open water wedstrijden. Neem hiervoor 
even contact op met Moniek Heemskerk of Kristiaan Lenos (openwater@zvl-1886.nl). 
De open water trainingen zijn op de maandag- en donderdagavond om 18:00 uur in 
de Wijde Aa. In de zomervakantie kan het zijn dat deze komen te vervallen. Hierover 
kan Natasja v.d. Zwaan je informeren. 
 
Seizoen 2019-2020 
Op dit moment is zwemcommissie bezig met de werkzaamheden om voor komend 
seizoen weer alles te regelen, zoals zwemkalender, bezetting van de zwemtrainingen, 
start van de trainingen e.d. Het is de bedoeling dat we medio augustus informatie 
geven over het nieuwe seizoen. Ook willen we de zwemmers en ouders informeren 
over de wijzigingen van de KNZB m.b.t. de minioren-junioren wedstrijden, het NJJK en 
de leeftijdsindelingen. Tot slot wensen de technische staf en de zwemcommissie jullie 
een hele fijne vakantie toe. 
 
Clubkampioenschappen 
Op zaterdag 8 juni 2019 hebben we weer de clubkampioenschappen georganiseerd in 
het 5 Meibad. Met dit jaar een grotere deelname dan vorige jaar, zowel bij de 
wedstrijdzwemmers, de recreanten (van de maandag) waren er meer aanmeldingen 
alsmede door de aanmelding van een flink aantal waterpoloërs en Masters. De 
wedstrijd werd afgesloten met estafettes. 
 
Tijdens deze kampioenschappen is Liesbeth Ouwerkerk in het zonnetje gezet. Liesbeth 
heeft namelijk te kennen gegeven dat zij aan het einde van dit seizoen stopt als 
scheidsrechter en de clubkampioenschappen was haar laatste binnen-wedstrijd voor 
ZVL-1886. Zij is sinds 1981 actief als official. Als dank voor de vele jaren kreeg zij een 
bloementje uitgereikt. Na afloop van de kampioenschappen was er voor de 
zwemmers en vrijwilligers een hapje en drankje. 
 
De clubkampioenen 2019 zijn: 

• Swimkick jongens Jantje Schouten 

• Swimkick meisjes RozaliaDierderiks 

• Meisjes min 3-4 Wictoria Diederiks 

• Jongens min 2-3-4 Sverre v.d. Zwaan 

• Meisjes min 5 Lola Angenent 

• Jongens min 5-6 Gijs Hartwijk 

• Meisjes jun 1-2-3 Daniek Wijnen 

• Jongens jun 1-2 Jesse v.d. Meij 

• Jongens jun 3-4 Chris Vogelaar 

• Meisjes jeugd 1-2 Natascha Wassink 

• Jongens jeugd 1-2 Guus Hoogduin 

• Dames Delilah van Swieten 

• Heren Kristiaan Lenos 
 

mailto:openwater@zvl-1886.nl
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Wedstrijdzwemmen 
 

 Officials 
De oproep aan ouders om zicht aan te melden als official heeft een goed gevolg 
gekregen. Vier ouders, met als docente Annette van Noort, hebben de cursus 
tijdwaarnemer gevolgd. Wij feliciteren hen met het behalen van hun “4-tje”: 

• Yvonne v.d. Velde 

• Nienke Smith 

• Esther van Ham 

• Erwin van Koetsveld van Ankeren 
 
Afscheid 
Scott Berry heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het geven van zwemtrainingen. 
Hij kan dit jammer genoeg niet langer combineren met zijn werk. Wij vinden het 
natuurlijk jammer dat hij stopt. We bedanken hem voor de inzet als trainer. 
 
Einde seizoen 2018-2019 
Inmiddels is aan de zwemmers een e-mail gestuurd wanneer we stoppen met de 
zwemtrainingen. Voor de Masters was dit niet helemaal duidelijk. Hieronder nog even 
aangegeven wanneer hun trainingen stoppen: 

• De laatste woensdagavond training is op: 10 juli 2019 

• De laatste vrijdagavond training is op 12 juli 2019 

• En op zondagochtend is dit: 7 juli 

• Op vrijdag 5 juli komt de zwemtraining in De Vliet in verband met de 
zwemvierdaagse te vervallen 

   

Leszwemmen 
 

 
 
Diplomaregen in maart; maar 
liefst 150 zwemdiploma’s in twee 
weken uitgereikt aan trotse 
kinderen 
 
 

 Leszwemmen 
Tijdens de reguliere zomervakantie zijn de Leidsche binnenbaden gesloten en zijn er 
geen zwemlessen. De laatste lesdag voor de vakantie is op 21 juli 2019. 
 
In de laatste weken wordt er weer afzwemmen georganiseerd: op 6 juli diploma C in 
het Vijf Meibad, op 10 juli Zwemvaardigheid/Sterzwemmen en op 11 juli 
SuperSpetters, beide in de Zijl. Op 13 juli A en B in het Vijf Meibad, op 14 juli A en B in 
de Zijl en tenslotte op 17 juli. Totaal nemen zo'n 160 kinderen hier aan deel. 
 
De zwemlessen worden weer hervat vanaf 2 september 2019. 
 
Gedurende de vakantieperiode voert de gemeente Leiden omvangrijke 
renovatiewerkzaamheden uit aan het wedstrijdbad van zwembad de Zijl die naar 
verwachting een paar weken na de vakantie pas afgerond zijn. Een deel van de lessen 
die in dat bad gegeven worden kunnen verplaatst worden naar het naastgelegen 
recreatiebad, maar de capaciteit daarvan is niet toereikend voor al onze lessen. Een 
aantal ervan zal daardoor komen te vervallen. De ouders en kinderen van de 
betreffende lessen zullen de komende week geïnformeerd worden. 
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Vacatures 
 

 
 
Zwemlesgevers, vrijwilligers G-
zwemmen, triathlon 
coördinatoren en scheidsrechters 
gezocht 

 

 Waterpolo Nieuwskrant – Redactie Gezocht!! Na vijf seizoenen wil de huidige 
redacteur het redactiestokje van de NieuwsKrant doorgeven aan iemand anders. 
Daarom zoeken we nu iemand die voor zo’n drie uur in de twee weken de actieve 
jeugdcommissie wil ondersteunen met het samenstellen van de Waterpolo 
Nieuwskrant. Heb je interesse, stuur dan een bericht per e-mail 
naar waterpolokids@zvl-1886.nl. 
 
Voor het leszwemmen zijn we op zoek naar enthousiast kader om het team van 
lesgevers (aan kinderen vanaf 4 jaar) te versterken en/of om in de zwemles-
commissie mee te helpen alles in goede banen te leiden. Voor de lesgevers is een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Nadere informatie via de voorzitter van de 
discipline leszwemmen (vz-zwemles@zvl-1886.nl) of via één van de vele ZVL-1886 
leden die nu reeds zwemlessen verzorgen. 
 
De afdeling G-zwemmen is op zoek naar vrijwilligers die op de maandagavond van 
19:00 tot 20:30 uur in het 5 Meibad willen helpen bij het toezichthouden op 
waterpolo en wedstrijdzwemmen bij deze zwemmers van onze vereniging. Informatie 
kun je krijgen bij Paul Chaudron, vz-zwemmen@zvl-1886.nl. 
 
Vooruitkijkend naar komend waterpolo-seizoen is er een grote uitdaging die we met 
elkaar moeten oplossen: SCHEIDSRECHTERS!!!! Een aantal scheidsrechters heeft 
aangegeven na 20 jaar of meer te stoppen met fluiten. Zonder aanvulling van vers 
bloed, kunnen we helaas het komende seizoen niet de 37 teams op de been houden 
die we op dit moment hebben. Dus meld je aan, zonder vrijwilligers geen wedstrijden! 
Meer informatie en/of op opgeven kan via: waterpolo@zvl-1886.nl. 

   

Events 
 

 
 

 
 
ZVL-1886 organiseert komende 
zomer maanden twee bijzondere 
events. 

 Swim-In Leiden 23 juni 2019 
Samen met Aquamania organiseerde ZVL-1886 op zondag 23 juni bij het Huijg Park in 
de Leidse gracht de Swim-In Leiden, de openwater-wedstrijd in de Leidse Grachten. 
Zie voor foto’s, uitslagen en verdere info de website op 
https://www.swiminleiden.nl/.  
 
Triathlon Leiderdorp 11 augustus 2019 
Op zondag 11 augustus organiseert de triathlon-afdeling van ZVL-1886 alweer voor de 
zesentwintigste keer de Triathlon Leiderdorp. Zie 
https://www.triathlonleiderdorp.nl/. 
 
Ook voor dit event geldt: schrijf je in. Kom kijken of …. Help mee. Via 
info@triathlonleiderdorp.nl kun je in contact treden met het organisatieteam. 
 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:vzzwemles@zvl-1886.nl
mailto:vz-zwemmen@zvl-1886.nl
mailto:waterpolo@zvl-1886.nl
https://www.swiminleiden.nl/
https://www.triathlonleiderdorp.nl/
mailto:info@triathlonleiderdorp.nl

