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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 
Start seizoen zwemmen en waterpolo 
De trainingen in de binnenbaden zijn weer van start gegaan, al zijn velen de afgelopen 
maanden enthousiast blijven zwemmen in zwembad De Vliet of in het open water. Er 
zijn zelfs door de ZVL-1886 openwaterzwemmers vele wedstrijden gezwommen en 
medailles verdiend. Veel plezier en sportief succes het komend seizoen. 
 
Bestuurssamenstelling 
Door het vertrek van Frans Pot uit het bestuur in mei 2019 is er een leegte ontstaan 
binnen het bestuur. We zijn verheugd dat een lid zich heeft gemeld en nu al - 
informeel – meedraait binnen het bestuur. Tijdens de eerstkomende ALV zullen wij 
hem voordragen als nieuw bestuurslid. Gezien de grote hoeveelheid taken die we als 
bestuur hebben hopen we op nog een nieuw bestuurslid, dus schroom niet contact op 
te nemen met de huidige bestuursleden om je nader te informeren 
(bestuur@zvl-1886.nl). 
 

   

Privacy 
 
 

 

 Privacy 
Het bestuur heeft in augustus en in september tot twee keer toe een e-mail verstuurd 
aan alle leden met het aanbod van één van onze sponsoren voor vrijkaarten voor het 
Rrrollend Life festival. Diverse leden hebben aangegeven dit aanbod te waarderen en 
spreken tegelijk hun zorgen uit over het gebruik van verengingsgegevens door 
derden. Het is vervelend dat er door het vermelden van een afzender verwarring is 
ontstaan. De vereniging stelt géén adresgegevens van leden beschikbaar aan derden. 
Het bericht over Rrrollend Life is via het bestuur verzonden. Als bestuur zullen we 
zorgen dat een dergelijk misverstand in de toekomst niet opnieuw kan optreden. Alle 
leden kunnen er op vertrouwen dat wij ons als verenging aan de privacy richtlijnen 
houden. 
    

Naamsponsor 
ZVL-1886 Tetteroo 
 

 
 

 Naamsponsor ZVL-1886 Tetteroo 
Met ingang van het komend seizoen heeft ZVL-1886 een hoofdsponsor. In 
wedstrijdverband komen zwem- en polo teams uit onder de naam ZVL-1886 Tetteroo. 
Tetteroo was al eerder als naamsponsor verbonden aan de waterpolo dames van ZVL. 
We zijn verheugd dat Tetteroo bouw en projectontwikkeling met ingang van het 
seizoen 2019-2020 sponsor is van de gehele vereniging. De sponsor inkomsten zijn 
beschikbaar voor topsportplannen vanuit de waterpolo, zwem en triathlon afdeling. 
Het komend jaar zullen we berichten over de topsport activiteiten die dankzij deze – 
en andere – sponsor inkomsten mogelijk zijn gemaakt. 
    

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl1886.nl
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Nieuw Zwembad 

 

 Stand van zaken nieuwbouw nieuw zwembad 
Helaas kwam vlak voor de zomer het bericht dat de aanbesteding van het nieuwe 
zwembad is gestaakt. Er waren slechts twee potentieel geïnteresseerde bouwers die 
zich beide hebben teruggetrokken. Gevolg is dat de aanbesteding op basis van een 
aangepast contract in het najaar opnieuw zal starten. Zeer teleurstellend omdat we al 
zo lang praten over - en wachten op - het nieuwe zwembad. Het bestuur en de vier 
leden die namens de vereniging meedenken met het Programma van Eisen en de 
aanbesteding zullen de ontwikkelingen actief blijven volgen. 

   

Nieuw Clubhuis 
 

 

 Stand van zaken clubhuis 
Omdat de aanbesteding is afgebroken is er ook weinig nieuws met betrekking tot de 
plannen voor de verenigingsruimte in het nieuwe zwembad. Wel hebben de 
voorzitters van de grote sportverenigingen in Leiden – waaronder natuurlijk ook ZVL-
1886 – in september in de gemeenteraad gepleit voor eigen clubruimtes. Het College 
van B&W lijkt nog altijd meer te zien in commerciële horecapachters in zwembaden 
en sporthallen. We blijven ons inzetten voor een eigen clubruimte met horeca-
faciliteiten. 

   

ZVL-1886 kledinglijn 
 

 
 

 Kledinglijn 
Een groot deel van onze leden heeft gebruik gemaakt van de pasavonden die voor de 
zomervakantie georganiseerd werden. De bestelling is de deur uit en het wachten is 
op de levering. Kledingleverancier Waterskin zal opnieuw naar Leiden komen om alle 
bestelde kleding uit te delen. Zodra bekend is welke avonden zij komen wordt dit via 
de mail, website en sociale media gedeeld. Mocht je overigens de eerste passessies 
gemist hebben, geen probleem. Binnenkort worden er weer nieuwe pasavonden 
georganiseerd. 
 
Op het moment van publiceren zijn de data voor de nieuwe pasavonden nog niet 
bekend. Zodra deze bekend zijn wordt iedereen geïnformeerd. 
 
 

   

Kledingprotocol 
 

 
 

 Mogelijkheden teamsponsoring 
Het bestuur heeft het kledingprotocol vastgesteld en daarmee ook de regels voor 
sponsoring van individuele teams. 
Er zijn mogelijkheden om een specifiek team te sponsoren. Dat moet altijd in overleg 
met het bestuur. Meer hierover op de website in het kledingprotocol (zie 
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2019/07/Kledingprotocol-ZVL-1886-dd-
05-07-2019.pdf) of mail bestuur@zvl-1886.nl. 
 

   

 
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 
ZVL-1886 wordt niet alleen gesponsord. Met ingang van 1 september hebben wij ons 
als verenging ook verbonden aan de ondersteuning van Spieren voor Spieren. Het 
komend jaar zullen we tijdens diverse evenementen donaties inzamelen voor Spieren 
voor Spieren en ook zullen we op andere manieren blijk geven van onze 
betrokkenheid bij sporters met spierziekten. 
 
Een aantal leden zal zich het komend jaar bezighouden met het organiseren van 
donatie-evenementen en het organiseren van activiteiten met en voor kinderen met 
een spierziekte. Hulp kunnen zij natuurlijk goed gebruiken, dus schroom niet je bij hen 
te melden. Binnenkort zal deze commissie ook aan het organisatieoverzicht van de 
vereniging op de website worden toegevoegd. 

https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2019/07/Kledingprotocol-ZVL-1886-dd-05-07-2019.pdf
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2019/07/Kledingprotocol-ZVL-1886-dd-05-07-2019.pdf
mailto:bestuur@zvl-1886.nl
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 Daarnaast hebben we nu ook een eigen pagina op de website van spieren/sporten 
voor spieren. Acties en evenementen die we samen en voor Spieren voor Spieren 
gaan opzetten zullen op deze pagina vermeld gaan worden: 
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/ 

   

Triathlon 
 

 
 
Start winterseizoen, 
jeugdafdeling triathlon, 
wedstrijdresultaten, 
penningmeester gezocht 

 

 Start winterseizoen 
De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent dat in september het winterschema 
weer ingegaan is. Op maandag, donderdag en zaterdag wordt er weer gezwommen in 
de Zijl, op woensdag is er hardlooptraining op de atletiekbaan en vanaf oktober start 
ook de training op de zondagochtend weer. Op de website van ZVL-1886 is het 
trainingsrooster van de triathlon te vinden. 
 
Jeugdafdeling triathlon 
Sinds kort heeft ook de triathlon een jeugdafdeling. Vind je zwemmen alleen niet 
uitdagend genoeg, dan is triathlon misschien wat voor jou. Vanaf 10 jaar tot en met 
16 jaar kun je terecht bij de jeugdtrainingen: op donderdagavond zwemmen van 
18.00 uur tot 19.00 uur en op maandag hardlopen van 17.30 tot 18.30 uur. Als je 
vragen hebt of een keer mee wilt trainen, stuur dan een mailtje naar 
jeugd-triathlon@zvl-1886.nl. 
 
Wedstrijdresultaten in de staart van het seizoen 
Waar bij de waterpolo de competitie net weer start, zijn bij de triathlon de laatste 
wedstrijden van het seizoen gaande. Zo hadden Paul Langelaan en Jan Verbakel zich 
geclassificeerd voor het WK Ironman 70.3 in Nice, waar zij op 8 september beiden een 
mooie tijd neergezet hebben op een zwaar parcours met een flinke klim. Een week 
later staat in eigen land de jaarlijkse Challenge Almere-Amsterdam op het 
programma. Hier staan 5 clubgenoten aan de start van hun halve triathlon die ze 
allemaal glansrijk volbrengen. Ook doen er 2 atleten van de club mee aan de hele 
afstand. Voor Rene Bos zijn eerste hele triathlon die hij finishte in een keurige 
11.09.49! Ook Gerrit van Egmond finishte voor de 20ste keer een hele triathlon. Hij 
deed dit in een prachtige tijd van 10.07.17. 
Het seizoen is nog niet helemaal afgelopen. Op zaterdag 12 oktober start Niels Ros 
tijdens het WK Ironman in Hawaii op de hele afstand. Via deze weg willen we hem 
heel veel succes wensen! 
 
Penningmeester triathlon Leiderdorp gezocht 
Na vele jaren neemt Patricia Schaafsma afscheid als penningmeester van de triathlon 
Leiderdorp. Via deze weg willen we als organisatie Patricia nogmaals hartelijk danken 
voor haar inzet voor onze wedstrijd. Haar vertrek laat echter wel een positie open 
binnen onze organisatie. Wij zijn dus hard op zoek naar een nieuwe penningmeester! 
Door het jaar heen zijn de werkzaamheden beperkt, met name in de weken 
voorafgaand en de weken na onze wedstrijd komt er wat meer werk bij kijken. De 
wedstrijd is meestal half augustus. Ben jij of ken jij onze penningmeester? Kom dan 
eens kennismaken bij een van onze vergaderingen of natuurlijk gewoon in de 
Waterkeet! Mailen kan naar Jeroen Fakkeldij (jfakkeld@xs4all.nl). 

   
 Waterpolo 

 

Waterpolo 

 Waterpolo 
De waterpoloteams zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
Helaas een iets andere voorbereiding dan andere seizoenen omdat het wedstrijdbad 
gedurende de eerste twee weken van de binnentraining niet beschikbaar was 
vanwege onderhoud. Bedankt allemaal voor het inschikken, vanaf 15 september 
kunnen we weer trainen volgens het normale schema dat op de website staat. 

https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/
mailto:jeugdtriathlon@zvl-1886.nl
mailto:jfakkeld@xs4all.nl
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Deelname aan Jeugd EJK’s en 
WJK’s, nieuwe spelregels 

Een deel van onze jeugdspelers heeft deze zomer niet stilgezeten en 
vertegenwoordigde ons land bij de verschillende jeugd EK’s. Op het moment van 
schrijven hebben Anna, Nikki en Sterre een vierde plek gehaald bij het EJK O17 en 
hebben Janieke, Isis en Rozanne een prachtige zilveren medaille gehaald bij het 
WJK O20!! 
ZVL-1886 Tetteroo is hofleverancier van de verschillende jeugdselecties; dit bewijst de 
kwaliteit van onze opleiding. Een dankjewel aan de betrokken trainers, coaches en 
andere vrijwilligers is hier zeer op zijn plaats. 
 
Mocht het je ontgaan zijn: vanaf deze zomer spelen we met nieuwe spelregels. De 
klokken zijn inmiddels aangepast aan de 20/30 seconderegel, scheidsrechters hebben 
clinincs gevolgd en voor alle jeugd- en seniorleden hebben we voorlichtings-
bijeenkomsten met oefenwedstrijden georganiseerd. Dus wij zijn er klaar voor! Mocht 
je een van de bijeenkomsten hebben gemist, via de KNZB website kun je alle 
informatie vinden. Zie hiervoor: 
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassi
ng_wp_spelregels/ 
 
En voor iedereen is dit wennen, dus niet gelijk de scheidsrechters verwijten als er een 
foutje wordt gemaakt … jij maakt ze ook! :-) 
 
Een sportief en succesvol seizoen toegewenst! 

   

Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
Infoavond Minioren, gezamenlijk 
ontbijt, nieuwe bepalingen NJJK, 
open water wedstrijden, Moniek 
Heemskerk als vervanger van 
Scott Berry 

 Wedstrijdzwemmen 
De zwemtrainingen zijn weer begonnen. Er zullen een aantal wijzigingen in het 
trainingsschema komen. 
Op woensdag 18 september 2019 is er een infoavond voor de ouders van onze 
Minioren. Hier zullen we een toelichting geven over de wijzigingen die door de KNZB 
zijn doorgevoerd voor het Minioren-Junioren circuit; tevens zal Jorick e.e.a. vertellen 
over de planning van het nieuwe seizoen. 
Op zaterdag 21 september 2019 is er na afloop van de ochtendtraining een 
gezamenlijk ontbijt, waar Michael de plannen voor het komende seizoen zal 
toelichten. Tevens zullen de nieuwe bepalingen voor de NJJK worden uitgelegd. 
Op de site is inmiddels de wedstrijdkalender vermeld. 
 
Terwijl een groot aantal wedstrijdzwemmers niet zo veel hebben gezwommen in de 
vakantie zijn er een aantal zwemmers actief geweest met de trainingen in het open 
water. Wederom was de Wijde Aa onze trainingslocatie. Ook hebben veel zwemmers 
door het land gereisd om deel te nemen aan de open water wedstrijden. Hier werden 
zeer goede resultaten geboekt. In het weekend van 13 en 14 september zijn de laatste 
wedstrijden in het open water geweest. 
 
We zijn blij dat we voor de functie van junioren-coördinator een vervanger voor Scott 
Berry hebben gevonden. Vanaf dit seizoen zal Moniek Heemskerk deze taak van hem 
overnemen. Zij zal een aantal trainingen verzorgen en bij haar kunnen de junioren 
altijd terecht voor vragen. 

   

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_spelregels/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_spelregels/
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Leszwemmen 
 

 
 
Diplomaregen in juli; maar liefst 
223 zwemdiploma’s in de weken 
uitgereikt aan trotse kinderen 
 

 Nieuwe diplomaregen leszwemmen in juli 
In de weken voor de zomervakantie hebben heel veel leszwmmers feest mogen 
vieren. Maar liefst 223 zwemdiploma’s zijn uitgereikt: 
 

• In het Vijf Meibad maar liefst 108 zwemdiploma’s bij het ABC zwemmen (42A, 
48B en 18C); 

• In zwembad De Zijl 91 zwemdiploma’s bij het ABC zwemmen (28A, 23 B, 10 C 
en 20 zwemvaardigheid en 10 zwemsterren diploma’s); 

• In zwembad De Zijl 24 superspetters diploma’s. 
 
Ongelooflijke aantallen zwemdiploma’s waar we als vereniging zeer trots op zijn. Heel 
veel kinderen uit Leiden en omstreken leren op die manier mooi en goed zwemmen 
onder begeleiding van de ZVL-1886 lesgevers. Omdat door studie een aantal lesgevers 
niet of minder beschikbaar zijn zoeken we zwemmers en waterpoloërs en andere 
enthousiastelingen die les willen geven. Onder begeleiding van de ervaren lesgevers 
kan je dan snel met de leszwemmers aan de slag. Zwemlessen is leuk, maar zwemles 
geven is leuker. Meld je aan bij vz-zwemles@zvl-1886.nl. 

   

Vacatures 
 

 
 
Bestuursleden, zwemlesgevers, 
vrijwilligers G-zwemmen, 
vrijwilligers jurytafel, 
tijdwaarnemers zwemwedstrijden 
en scheidsrechters gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote en zeer actieve vereniging. Dat kunnen we zijn dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. En op diverse plekken kunnen we zeker nog enthousiaste 
vrijwilligers gebruiken. Te denken valt aan: 
 

• Een bestuurslid 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• Penningmeester triathlon Leiderdorp 

• Scheidsrechters en vrijwilligers aan de jurytafels bij waterpolowedstrijden 

• Tijdwaarnemers bij zwemwedstrijden 

• Vrijwilligers die zich inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren 

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 
 
Interesse: spreek een bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-
commissie aan of mail info@zvl-1886.nl of bestuur@zvl-1886.nl. 

   

Events 
 

 

 Triathlon Leiderdorp 

Zondag 11 augustus was De Zijl en de Zijldijk het epicentrum van de Triathlon 
Leiderdorp. Ondanks de hevige wind op de zaterdag, waardoor de organisatie pas 
vroeg in de ochtend op de wedstrijddag alles klaar kon zetten, was het wederom een 
geweldige wedstrijd. Super trots dat ons organisatieteam vanuit de triathlon-afdeling 
en vele vrijwilligers zo’n mooi event hebben neergezet. Behalve de individuele 
triathlon-afstanden waren er dit jaar ook mogelijkheden om in teams van drie ieder 
een onderdeel te doen. Het bestuur denkt aan een teamdeelname in 2020. 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

mailto:vz-zwemles@zvl-1886.nl
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