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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 

 

Nieuwskrant 
via de e-mail? 
 

Let op: Vanaf dit seizoen wordt de 

nieuwskrant via de team whats-app 

groepen verzonden.  

 

Doordat in de verzendlijst van 

voorgaande jaren veel oude 

emailadressen stonden kunnen we 

deze niet meer gebruiken. De lijst 

wordt opnieuw samengesteld. 

 

Dus kreeg u hem via de email en wilt 

u dit weer. Of kent u iemand die dat 

leuk zou vinden. Stuur dan een mail 

naar: nieuwskrant@zvl-1886.nl  

 

 Agenda 
2 okt Taptoe: 18:30 uur verzamelen bij AH Hooigracht om gezamenlijk naar 

Kaasmarkt te lopen 

2 & 3 okt Geen trainingen 

5-13 okt Week van de scheidsrechters 

10 okt Brevetzwemmen F tijdens training 

12 okt Brevetzwemmen F tijdens training 

13 okt Brevetzwemmen E tijdens training 

9 nov Dames 1 en Heren 1 kijken en lootjes verkopen.  
Vooraf broodje knakworst eten in de Waterkeet 

11 nov Uiterlijke inleverdatum voor de Grote Clubactie 

 
 
Minitoernooien 

23 nov BZ&PC Bodegraven (Nog niet helemaal zeker) 

8 dec ZV Sassenheim 

26 jan AZC Alphen aan den Rijn 

9 feb Vivax Oegstgeest (Nog niet helemaal zeker) 

14 mrt ZVL-1886 

29 mrt NZ&PC Noordwijk 

31 mei ZPC Alkemade 
 

 
 
 
 

 

 Terugblik 
EJK 
 
Het EJK voor meisjes onder 17 werd van 1 t/m 8 september gespeeld in Volos 
Griekenland.  Namens ZVL-1886 waren Nikki Meijer, Sterre Nijkerk en Anna Pauli 
geselecteerd.  Nederland was in de poulefase ingedeeld met Bulgarije,  Groot-Brittannië 
en Duitsland. De wedstrijden waren niet echt spannend.  Nederland won alledrie de 
wedstrijden met grote uitslagen. In de kwartfinale speelden zij, enigzins verrassend tegen 
Slowakije dat Hongarije had verslagen in de tussenronde. 
Nederland won en mocht het in de halve finale opnemen tegen een van de favorieten 
voor de titel: Spanje.  
In een zeer goed gespeelde wedstrijd kwam Nederland net iets te kort en werd met 8-6 
verloren.  
Voor de wedstrijd om het brons moest Nederland het opnemen  tegen Italië.  Het team 
waartegen zij in een trainingsstage en de Pythea cup (Griekenland) een aantal keer 
hadden gespeeld. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Helaas lukte het niet 
om het de bronzen medaille te winnen,  maar al met al was de vierde plaats een prima 
prestatie van de Nederlandse meisjes.  

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Nieuwe ballen 
 
Er zijn nieuwe ballen aangeschaft 
voor de eredivisie. Deze mogen 
helaas niet gebruikt worden tijdens 
de jeugdtrainingen. 

 

 Grote Clubactie 
Er zijn al meerdere volle boekjes ingeleverd. Dus jullie zijn al heel erg goed bezig. 
Wil je nog een extra verkoopboekje, vraag dit dan aan je coach of mail naar 
evelijngerstel@hotmail.com.  
 
Het ingezamelde geld willen we gebruiken voor: 

− Leuke activiteiten voor alle jeugdleden zoals het jeugdkamp. 

− Trainingsmaterialen voor bij de droogtraining. 

− Partytent met clublogo voor bij toernooien en wedstrijden. 

− Attributen om onze club te presenteren bij de Leidse Taptoe en de Clubmeet. 

− Heb je zelf een goed idee: laat het weten evelijngerstel@hotmail.com.  
 
En vergeet niet: Het bestverkopende team (gemiddelde verkoop/teamlid) wint een 
verzorgd etentje in het clubhuis. 

 
Maandag 11 november is de uiterlijke inleverdag voor de boekjes. 

  Week van de scheidsrechters 
In de eerste twee weekenden van oktober worden in alle sporten in Nederland de 
scheidsrechters in het zonnetje gezet tijdens de 'Week van de scheidsrechter'. Ook 
vanuit ZVL-1886 Tetteroo willen we jullie vragen om deze vrijwilligers in het wit een 
keertje extra te bedanken voor hun inzet. We verwachten daarom van alle teams dat 
ze bij hun wedstrijden in de weekenden van 5-6 en 12-13 oktober een klein presentje 
meenemen voor hun scheidsrechters. Wat de precieze uitvoering betreft laten we 
jullie vrij; elk klein gebaar wordt gewaardeerd.  
Hebben jullie ook nog de kans gegrepen om met jullie fluitende held op de foto te 
gaan? Stuur deze foto dan even naar ons (waterpolocommissie) op. Of deel hem op 
social media onder #scheidsbedankt! 
    

 

 Brevetzwemmen 
In de agenda heeft u kunnen zien dat er binnenkort brevetzwemmen is tijdens de 
trainingen.  
Wat houdt dit in? 
De kinderen doen verschillende opdrachten met en zonder bal. De tijden hiervan 
worden bijgehouden op papier. Dit wordt 3x per jaar gedaan.  
Waarom?  
Aan het eind van het jaar krijgen de kinderen een diploma met de resultaten van het 
brevetzwemmen. De kinderen kunnen dan heel duidelijk zien hoe ze vooruit zijn 
gegaan.  
Hulp: 
Het betekent wel dat er die trainingen veel hulp nodig is van ouders (3 per baan).  
Dus zet de dagen alvast in je agenda en neem je telefoon/stopwatch mee. 
    

mailto:evelijngerstel@hotmail.com
mailto:evelijngerstel@hotmail.com
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 Invallen 
Er zijn aan het begin van het seizoen meerdere geblesseerde spelers. 
Gelukkig zijn er veel weer hersteld. Fijn dat jullie weer mee kunnen doen. Voor 
diegene die nu nog niet mee kunnen doen; Veel beterschap! 
 
Als er zieke of geblesseerde kinderen zijn, komt het wel eens voor dat er te weinig 
spelers zijn voor een wedstrijd. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt door een 
coach om mee te spelen in een ander team. 
Dit is dus aan het begin van het seizoen al meerdere keren gebeurd. Dankjewel voor 
diegene die al een keer ingevallen hebben. 
 
Wist u dat er een aantal regels zijn over het invallen bij een ander team? 

− Je mag maximaal 2 wedstrijden in een weekend spelen. 

− Je mag maximaal 5 keer in een hoger team spelen uit dezelfde leeftijdsklasse, 
want anders mag je niet meer met je eigen team meespelen. Je wordt dan 
verplicht om in dat team te spelen. (Voorbeeld: Als je als speler van de EG4 5x 
meespeeld met de EG2, ben je verplicht daarna in dat team te blijven) 

− Je mag niet spelen in een lager team van je eigen leeftijdsklasse. (voorbeeld: 
iemand uit de EG1 mag niet meespelen bij de EG3, andersom mag dus wel) 

− Je mag wel meer dan 5x spelen in een hogere leeftijdsklasse. (E-spelers mogen 
dus zo vaak ze willen meespelen in de D-teams.) 

− Jeugdspelers uit de D, E en F catergorie mogen maximaal 1 leeftijdcatergorie 
hoger spelen dan ze op grond van hun leeftijd zijn. 

 
Wilt u hier meer over weten dan kunt u dit nalezen in het handboek waterpolo 
competitie Handboek waterpolo of vraag het de coach van uw zoon/dochter. 

   

  Taptoe 
De taptoe komt steeds dichterbij! Er wordt hard gewerkt achter de schermen om ons 
aan Leiden te laten zien. Voor iedereen die meeloopt is er een super leuke 
verrassing!!! Echt die wil je niet missen!!! Jij komt toch ook met je team? Hutspot 
eten? Laat het weten! 
Er wordt op woensdagavond 2-10 en donderdag 3-10 niet getraind. Het bad is 

gesloten! ❤🗝❤🗝. 
Meer informatie over de taptoe kun je vinden in bijlage 1. 

   

  Herfstvakantie 
Binnenkort zult u meer informatie krijgen over de trainingen en de activiteiten in de 
herfstvakantie. 

   

Trainingsrooster 
https://www.zvl-
1886.nl/trainingen/ 

 

 Standen  
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.  

EG teams DG teams C en B jongens C en B Meisjes 
EG1 DG1 BJ1 BM1 
EG2 DG2 BJ2 BM2 
EG3 DG3 BJ3  CM1 
EG4 DG4 CJ1 CM2 
EG5  CJ2  
EG6    

 

   

https://www.knzbwest.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000007941
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6358/3233/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6339/3247/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6657/3228/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6660/5898/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6358/3234/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6339/3232/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6658/3573/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6312/5899/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6305/4937/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6379/4083/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6326/6251/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6659/5901/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6304/5867/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6380/5846/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6661/3229/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6328/5902/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6305/5868/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/6331/3230/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/teams/team/6304/5869/


 Pagina 4 

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. 

 

 Bijlages:  
Bijlage 1: Informatie over de taptoe 
Bijlage 2: Waterpolokampen 
 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 
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Bijlage 1  

                                        
 
Taptoe 2019 
ZVL-1886 LAAT JE ZIEN EN HOREN AAN LEIDEN 
 
Beste (jeugd-)leden van ZVL-1886, zwemmers/waterpoloërs/triatleten.  
Op woensdag 2 oktober is het zover: de TAPTOE! 
Alle trainingen vervallen op deze woensdag, dus jij loopt toch ook mee?! 
Wij verzamelen om 18:30 uur bij de ingang van de Albert Heijn aan de Hooigracht. Daarvandaan lopen 
we om 18.45 uur naar de Kaasmarkt. We verwachten rond 20.45-21.00 uur te finishen bij het eindpunt in 
de St. Jorissteeg, voor de deur van JOOR.it. Bij de finish meld je je samen met je ouders af bij je 
coach/trainer.  
Wil je met je team hutspot eten dan is de Waterkeet beschikbaar vanaf 17.30 uur. De hutspot wordt 
gemaakt door de Leo Kannerschool voor maximaal 50 kinderen. Wil je met je team samen eten dan 
horen we dat graag van de coach met aantal deelnemers, uiterlijk maandag 30 september via de mail of 
via de app! 
Coaches van de teams lopen mee met hun team, ouders verwachten we bij de finish en langs de kant om 
ons aan te moedigen! Nog even ten overvloede misschien, maar het drinken van alcohol en roken zijn 
tijdens de Taptoe niet toegestaan! 
Zijn er vragen, heb je ideeën, dan horen we dat graag via het mailadres:  
waterpolokids@zvl-1886.nl of vraag het aan je trainer/coach! 
 
Nog even op een rijtje: 
 

Wat Waar  Tijd 

Verzamelen Albert Heijn Hooigracht bij de ingang 18:30 uur 

Vertrek 
Kaasmarkt 

 18:45 uur 

Wat trek ik aan? Blauwe, rode of witte kleding 
(trui/vest/jas) 

 

Wat neem ik 
mee? 

Zoals ieder jaar is het Thema Lint van 
Licht, neem daarom zoveel mogelijk 
lampjes, fluorstaafjes, etc. mee! 

 

Finish St. Jorissteeg, voor de deur van JOOR.it 20:45/21:00 uur 

 
 

We maken er een fantastische avond van! 
Sportieve groet van de Jeugdcommissie 
 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
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Bijlage 2: 
 

 

Inschrijving voor de GirlzOnlY en RTC/Ambitieuze Waterpolokampen voor de kerstvakantie is geopend! 

20-21-22 december GirlzOnlY 
22-23-24 december RTC/Ambitieuze sporters 

Meer informatie op www.waterpolokampen.nl of via email info@waterpolokampen.nl 

 
 

Altijd snel op de hoogte willen zijn van deze kampen? 

Volg dan: waterpolokampen.nl op facebook. 

 

http://www.waterpolokampen.nl/?fbclid=IwAR2g5lj3KRZuvv9fLa7MLxfrm-j3ng47mDEcB0cCFEYJ96D2tZstPkFB_u0
https://www.facebook.com/2608060265932823/photos/a.2685442301527952/3054903274581851/?type=3&eid=ARBiPKaAJt2phqwX9cizacskj8YtSQupK11B6sUiUNJ6IOd0HqC8w8qRFIiDZTwC3g_hWByDMebBzzuv&__xts__%5B0%5D=68.ARBxX6uRgKPKIT8eh4_UpyPwBuf4Eh-ErKM6Wc4sYFHeQ6IwdfKp2u0Tzn6vw-Kjqp5aZ7VwHVmFwfzKQ0P1Ebt5unaNflNIro3bqgx_jL8NF5tFJ099kXOUkvrxQsdOJBI0v55DgPOR9uXm4YEkhiN-zbpe4yPvqEWOXAHOgyLhF84mLP7Spll54T2uU5_MVTWeXPOu6aF9JQbiBpGR22oS_A8XOAPORziLXyYyv6b0NP4jS24T-vhLNV144EZMOA_Ppi618u3S4QX8OKfZB_muLyAVMXZ95qw8c8mo_iM9lsj_MuQsRN1WY_cl9-HzKjRjbWdWlvxWJkjx2P05tCCcPeRd&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/2608060265932823/photos/a.2685442301527952/3054903274581851/?type=3&eid=ARBiPKaAJt2phqwX9cizacskj8YtSQupK11B6sUiUNJ6IOd0HqC8w8qRFIiDZTwC3g_hWByDMebBzzuv&__xts__%5B0%5D=68.ARBxX6uRgKPKIT8eh4_UpyPwBuf4Eh-ErKM6Wc4sYFHeQ6IwdfKp2u0Tzn6vw-Kjqp5aZ7VwHVmFwfzKQ0P1Ebt5unaNflNIro3bqgx_jL8NF5tFJ099kXOUkvrxQsdOJBI0v55DgPOR9uXm4YEkhiN-zbpe4yPvqEWOXAHOgyLhF84mLP7Spll54T2uU5_MVTWeXPOu6aF9JQbiBpGR22oS_A8XOAPORziLXyYyv6b0NP4jS24T-vhLNV144EZMOA_Ppi618u3S4QX8OKfZB_muLyAVMXZ95qw8c8mo_iM9lsj_MuQsRN1WY_cl9-HzKjRjbWdWlvxWJkjx2P05tCCcPeRd&__tn__=EEHH-R

