ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 1
Agenda
Terugblik
Oefentoernooi Warande
Speluitleg en oefenwedstrijden
Open Water Kampioen
Grote Clubactie

Nieuwskrant
De nieuwskrant wordt verzorgd
door Carin Pronk en Désirée Pont.
Heeft u of uw kind iets leuks voor
in de nieuwskrant, een vraag of
een suggestie. Stuur een mail
naar:
nieuwskrant@zvl-1886.nl

Taptoe/herfstvakantie
W-cursus
Waterpolo-app
Nieuwe kleding
Regulier trainingsprogramma
Toevoegen mailinglijst
Bijlages

Agenda
16/9 Start normale trainingsprogramma
2/10 Hutspot eten en taptoe lopen
Herstvakantie -> Diverse activiteiten -> meer info volgt
9/11 Broodje knakworst eten in de Waterkeet, daarna lootjes verkopen en kijken naar
Dames 1 en Heren 1. (Meer info in de brief van de Grote Clubactie)

Nog even een terugblik
De laatste training met ouders werd bij de EG goed bezocht. Alle ouders hebben
fanatiek hun best gedaan. Na afloop kon iederen uitblazen in de Waterkeet.
Leuk dat er zoveel ouders meededen.

Winnares van de
powershoot:
Femke!!!!

Oefentoernooi in Warande: DG/EG.
Zaterdag 7 september vond er een toernooi plaats in Oosterhout in zwembad De
Warande.
Er deed van ZVL-1886 een DG-team mee:
Tim, Benjamin, Elena, David, Florentijn, Pieter en Femke

Voor dit team was het een intense dag… veel geluid, veel waterpoloërs, veel nieuwe
regels, veel scheidsrechters met veel verschillende interpretaties van de regels en veel
overtredingen die wij niet verwachtten, maar vooral veel gezelligheid met een
superleuk team!!
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Ook deed er een EG-team mee:
Simon, Leonora, Zanna, Rohan, Matteo, Hannah en Stan.

De kinderen hadden er duidelijk zin in om na de vakantie weer lekker te spelen. Na in
hun poule alle wedstrijden gewonnen te hebben, mochten ze een oorkonde, en nog
veel belangrijker, een bak met snoep in ontvangst nemen.
Speluitleg en oefenwedstrijden 7 september.
Op 7 september heeft Michael aan alle jeugdteams D t/m B en de aanwezige ouders
uitleg gegeven over de nieuwe spelregels aan de hand van veel voorbeelden. Daarna
was het tijd voor een oefenwedstrijd. Natuurlijk kregen de ouders de leiding achter de
jurytafel waar ze konden oefenen met de 30/20 seconden regels.

Zaterdag 14 september waren er oefenwedstrijden voor de EG. Veel kinderen waren
aanwezig en de kinderen kregen veel tips en uitleg tijdens de wedstrijden. Voor
tussendoor was er drinken en wat lekkers en konden ze spelen in het kleine badje.
Open Water Kampioen
Elena Gerstel (DG1) heeft deze zomer meegedaan met Open Waterzwemmen. Zoals
vele heeft ze meegedaan aan de Swim in Leiden, maar ook aan vele andere
wedstrijden in heel Nederland. Dit weekend is het Open Water Seizoen afgesloten en
bleek dat Elena in haar leeftijd in het eindklassement van Nederland 1e is geëindigd
op de Schoolslag en 3e op de Vrije Slag. Van harte gefeliciteerd Elena!
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Grote Clubactie
Alle kinderen hebben deze week een boekje gekregen met daarin een brief met uitleg.
Dit jaar kunnen de kinderen per team een leuke prijs winnen, maar net als vorig jaar
ook persoonlijk. Heeft uw kind nog geen boekje gehad, dan krijgen zij die nog van hun
coach. Nog vragen over de Grote Clubactie dan kunt u mailen naar
evelijngerstel@hotmail.com.
Taptoe en herfstvakantie
Ook dit jaar lopen wij op 2 oktober mee met de taptoe. De organisatie is nog op zoek
naar een fietskar die wellicht een week of 2 geleend kan worden. Dit ivm de
voorbereidingen. Tips graag mailen naar: evelijngerstel@hotmail.com
In de herfstvakantie wordt er voor veel groepen een leuke activiteit gepland. Hierover
wordt u later geïnformeerd.

Facebookpagina
Heeft u facebook en vindt u het
leuk om op de hoogte te zijn van
de waterpolo.
Volg dan de facebookpagina:
ZVL 1886 Waterpolo

W-Cursus
Bij elke wedstrijd zijn er 2 of 3 personen (afhankelijk van het niveau waarop er
gespeeld wordt) nodig achter de jury-tafel. Binnen de vereniging is afgesproken dat er
voor de kinderen die meespelen in de competitie, minstens 1 ouder deze cursus volgt.
Wij hopen u snel te kunnen laten weten wanneer de data en het examen is voor de
volgende w-cursus.
Binnenkort maken we per team een overzicht om te zien wie deze cursus nog moeten
volgen.

KNZB-app
Wist u dat er een app is van de KNZB voor de waterpolo competitie.
Hiermee kunt u o.a.:
 Zien wanneer en waar de wedstrijden zijn (van het hele seizoen).
 De uitslagen van de wedstrijden zien.
 Makkelijk meerdere teams of personen volgen als u het sterretje aanklikt.
Het is belangrijk om u aan te melden met het email-adres dat bekend is bij de
vereniging.
Mocht uw zoon of dochter een keer niet kunnen geef dit dan zo snel mogelijk door
aan de coach. Als u bent aangemeld kunt u kiezen uit meerdere
profielen/zichtbaarheid van uw zoon/dochter.
Als vereniging is het handig om in ieder geval de namen zichtbaar te hebben. Zo
kunnen ook coaches van andere teams makkelijker zien wie er in een team zitten en
wie ze evt. kunnen vragen om in te vallen. Tijdens wedstrijden zijn de naam en foto
altijd zichtbaar voor de scheidsrechters en de juryleden.
Als u bent ingelogd kunt u ook gelijk zien of de gegevens van uw kind kloppen (naam,
geslacht, geboortedatum). Mocht u hier nog fouten in zien kunt u dit doorgeven aan
de ledenadministratie: ledenadministratie@zvl-1886.nl .
Nieuwe kleding
Helaas is er op het moment van het schrijven van de nieuwskrant nog niet bekend
wanneer de kleding precies komt. Wij hopen u hier snel meer over te kunnen zeggen.
Ook zijn we bezig met een extra pasavond.
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Regulier trainingsprogramma
Vanaf maandag 16 september is dit bad weer gevuld en kunnen we weer het reguliere
trainingsprogramma. Bent u het even kwijt wat te tijden zijn, kijk dan even op de site.
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/

Toevoegen emaillijst
Wilt u of kent u iemand die de nieuwskrant via de mail wil ontvangen, stuur dan een
mail naar: nieuwskrant@zvl-1886.nl

Foto’s
Heeft u bezwaar voor het
plaatsen van foto’s in de
Nieuwskrant, laat het dan weten.
Als we niets horen gaan we er
van uit dat u geen bezwaar heeft.

ZVL-1886 is:

Bijlages:
Bijlage 1: Goal keerpers only waterpolokamp
Je kan je nu al inschrijven. Voor de keepers vanaf D.
Bijlage 2: Regionale waterpoloschool.
Er staat van 11 jaar maar ook 2e jaars EG valt hieronder.
Bijlage 3: 2e van de wereld, Zilver!!!
Dit weekend zijn Isis, Roos en Janieke 2e geworden met hun team van Jong Oranje bij
WJK.

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten,
40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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Bijlage 1:
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Bijlage 2:
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Bijlage 3:

Gefeliciteerd
Isis, Roos, Janieke!!

Pagina 7

