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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? 
 

Vanaf dit seizoen wordt de 

nieuwskrant via de team whats-app 

groepen verzonden.  

 

Let op: 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  

 

Nieuwskrant op de 

website 
 

Deze nieuwskrant is ook altijd terug te 

lezen op de website. 

https://www.zvl-

1886.nl/nieuwskrant/  

 

 

 Agenda 

22 okt Gezellig bowlen in de vakantie, info volgt nog 

23 okt en  
6 nov 

Jury-cursus (W-cursus) 

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 

30 nov Pietentraining Mini 

1 dec Pietentraining EG 

13 dec Kerstdiner DG 

14 dec Kerstontbijt mini/F 

15 dec Kerstbijeenkomst EG 

27 dec 100x100 

28 dec PSV Winter Waterpolo Toernooi 

21 dec t/m  
2 jan 

Geen trainingen voor jeugd DG, EG en mini’s 

3 jan Nieuwjaarskoffie DG 

4 jan MNC Nieuwjaarstoernooi 

4 jan Nieuwjaarskoffie Mini/F 

5 jan Nieuwjaarskoffie EG 

 
 
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 

 
 

  

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 
 
Week van de scheidsrechters 

De scheidsrechters waren blij met hun 
flesje met drop en de CM2 meiden 
waren blij met deze scheidsrechters 
#weekvandescheidsrechters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook de scheidsrechter van de DG4 was blij met zijn 
bedankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hutspot eten  
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Taptoe 
Leidens Ontzet zit er weer op!  
 
Wat was het gezellig tijdens de Taptoe en wat waren we ondanks het weer 
met veel. Grote dank gaat uit naar Hans, Evelijn, Iefke, Alida en Heleen. Voor 
de ideeën, de uitvoering daarvan en de organisatie. Nadia en Tom voor het 
ter beschikking stellen van de fietskar en besturen daarvan. Dorien voor 
haar enthousiasme tijdens de Taptoe. De Leo Kannerschool voor het maken 
van de hutspot! En natuurlijk dank aan alle coaches, trainers, begeleiders en 
kids voor deze Taptoe 2019! 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor de Taptoe commissie 2020! 
Mail met waterpolokids@zvl-1886.nl of spreek Heleen of Evelijn aan voor 

meer informatie! ❤🗝❤🗝 

 

 
 

EJK 
Van 7 tot 14 juli speelden de meiden van Nederland U15 het Europese 
Jeugdkampioenschap in Kirishi, Rusland. Van de 13 meiden die meegingen werden er 4 
van onze Leidse club geselecteerd, Marit van Klink, Esmee Roijen, Esmee Kraaibeek en 
keepster Lisa Backer. In de poulefase versloegen de meiden Turkije en Tsjechië met 
ruime cijfers. Frankrijk werd ook verslagen, en hiermee belandde Nederland op de 
eerste plaats in de poule. Hierdoor werden ze direct geplaatst voor de kwartfinale 
tegen Hongarije. Deze wedstrijd was enorm spannend, maar werd uiteindelijk 
gewonnen met 10-11! In de halve finale hadden ze helaas met 13-14 verloren van 
Spanje. Na tot 13-13 terug te zijn gekomen na ruime achterstand, kregen ze in de 
laatste 10 seconden een penalty tegen, en deze ging er helaas in. Op 14 juli speelde 
Nederland de wedstrijd om de bronzen medaille tegen Griekenland. Na 12-7 verlies 
vielen de meiden net naast het podium. Ze zijn dus geëindigd op de vierde plaats. Voor 
de meiden van ZVL-1886 was het kampioenschap een enorm gave ervaring, en ze 

hebben heel erg veel geleerd. De landen die op de eerste 6 plaatsen zijn geëindigd op het EJK, zijn nu automatisch geplaatst 
voor het Wereld Jeugd Kampioenschap voor Onder de 16 in 2020, Nederland dus ook. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
(Geschreven door Lisa Backer) 
 
 
EJK onder 15 jongens 
Het Europees jeugd kampioenschap waterpolo ‘onder 15’, (ejk) van de zomer, 
was een leuke ervaring. Voordat wij (David en Max) naar het jeugd 
kampioenschap gingen, hadden we eerst nog een trainingsstage in Montenegro. 
Daar speelde we tegen top teams. Servie, Kroatie, Italie, USA en Montenegro. 
Verder is er in Nederland extra getraind, tot wel 20 uur per week. Wij waren 
klaar voor het EK! Tijdens het ejk, konden we ons goed staande houden maar 
helaas net niet goed genoeg voor een top positie. Wel hebben wij uit het 
toernooi voldoende motivatie gehaald om er dit seizoen  weer tegenaan te 
gaan. We weten nu waar we staan en waar wij aan moeten werken voor 
hopelijk een volgende toernooi....... 
(geschreven door David Voorvelt) 
 
 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
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Brevetzwemmen 
Het brevetzwemmen zit er weer op. Hieronder een paar foto’s van de mini’s die heel erg hun best deden op de 
zaterdagochtend. 

    
 

   
In de vorige nieuwskrant heeft u informatie kunnen vinden over het brevetzwemmen. Daar stond in dat het 
brevetzwemmen 3x per jaar zou zijn, maar vanaf nu wordt dat 2x per jaar oktober en mei/juni.  
 
 
 
 

Herfstvakantie-activiteit. 
In de herfstvakantie gaan we gezellig bowlen. Dit zal op dinsdag 22 oktober zijn. Dus houdt deze 
datum alvast vrij. De informatie over dit leuke uitje volgt binnenkort. 
 

Grote Clubactie 
Er zijn al meerdere volle boekjes ingeleverd. Wil je nog een extra verkoopboekje, vraag dit dan aan je coach of mail naar 
evelijngerstel@hotmail.com.  
 
Zaterdag 9 nov kan je je verkoop van de grote clubactie een flinke boost geven! Voor én na de dames 1 en heren 1 
wedstrijden kunnen jullie je loten verkopen op de tribune.  
 
- 17:00 Verzamelen in de waterkeet 
              We eten dan een broodje knakworst 
- 17:25 We gaan naar het zwembad voor de verkoop van de loten 
- 17:40 Kijken naar de wedstrijd van dames 1  
              Na de wedstrijd gaan we weer verkopen op de tribune en in de waterkeet 
- 19:00 Kijken naar de wedstrijd van heren 1 
 

Hoe leuk is dit om met je hele team te doen! 😊 
 
En vergeet niet: Het bestverkopende team (gemiddelde verkoop/teamlid) wint een verzorgd etentje in het clubhuis. 
Het team dat 2e wordt, krijgt een ijstraktatie. De 3 bestverkopende zwemmers worden beloond met: een 
verrassingsprijs! 
 
Maandag 11 november is de uiterlijke inleverdag voor de boekjes. 
  
Tot 9 november! 
De jeugdcommissie 

 

mailto:evelijngerstel@hotmail.com
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Vertrouwenspersonen 
Binnen ZVL-1886 zijn er door het bestuur twee vertrouwenspersonen aangesteld.  

              
 
Daniëlle Bavelaar en Freek Sarink fungeren als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders 
van leden kunnen hen benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kunnen klachten zelf afhandelen, maar ook de weg 
wijzen naar een goede oplossing.  
Daniëlle en Freek zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 
 
Je kunt Daniëlle en Freek bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via de site www.zvl-1886.nl, d.m.v. 
het contactformulier onder het kopje contact (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’). 
 
 Jurytafel/w-cursus 
Beste ouders, 
 

Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter de jurytafel, het zal bij sommige 
teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp 
schieten omdat er niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een nieuwe cursus en zijn 
van mening dat ieder jeugdteam zijn eigen tafel moet kunnen vullen. 
 
We hopen dat we veel aanmeldingen krijgen van de ouders, zodat er toch een bijdrage aan de vereniging wordt geleverd 
in de vorm van  jury en er een hoop meer kennis van het spel is, waardoor het leuker wordt om te kijken en er begrepen 
wordt hoe de spelregels zijn. De vereniging verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan de 
jurycursus deelgenomen heeft of gaat deelnemen. 
 

We gaan weer starten met een nieuwe jurycursus, dit is in een nieuw jasje gestoken en dit is E-learning.  
Voordeel: dit kun je op je eigen tempo doorlopen. 
 

Ook organiseren wij als vereniging twee avonden, 23-10-2019 en 6-11-2019 in het 5 Meibad. 
We starten om 20.00 uur, we hopen je om 19.45 uur te kunnen verwelkomen zodat we op tijd kunnen starten. 
Voor de koffie en thee zorgen wij, voor wat erbij zorg jij. 
 

Wil je deelnemen aan deze cursus geef je dan op door de onderstaande gegevens in te vullen en dit naar 
 jury@zvl-1886.nl te mailen. 
Geslacht, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam;  
Adres, Postcode, Woonplaats, Tel nr, Email, Foto van deelnemer;  
Naam speler, Team, Deelname aan cursusavonden Ja/Nee; 
Deze gegevens worden verwerkt in sportlink en zijn niet zichtbaar voor derden, maar zijn wel nodig om je W toe te 
kennen in sportlink. Graag deze gegevens mailen voor 19 oktober. 
 

Met sportieve groet, 
Maarten Angenent en Martijn Roijen 
ZVL-1886 Tetteroo 
 
Tip: Heeft u de cursus nog niet gedaan, kijk dan wel al één of meerdere keren mee met de jurytafel tijdens een wedstrijd. 
We merken toch dat je het in de praktijk het snelste en makkelijkste leert. 

mailto:vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl
http://www.zvl-1886.nl/
mailto:jury@zvl-1886.nl
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Kleding 
Voor diegene die de laatste email van het bestuur gemist hebben: 
 
Beste waterpolo-leden, 
 
We waren zo blij te kunnen melden dat volgende week donderdag en vrijdag (10 en 11 okt) de nieuwe ZVL-1886 Tetteroo 
badpakken en zwembroeken beschikbaar zouden zijn. Helaas is er toch een 'kink in de kabel'. 
 
Bij aflevering bij de kledingleverancier bleek de naam van onze naamsponsor Tetteroo niet op badpakken en 
zwembroeken te zijn afgedrukt. Afgesproken is dat de naam en het logo van onze naamsponsor Tetteroo op alle 
badpakken en zwembroeken is afgedrukt. Het bestuur heeft daarom, in overleg met TWL, het besluit moeten nemen de 
levering af te keuren. Inmiddels heeft de kledingleverancier opnieuw de productie-opdracht verstrekt. De verwachting is 
dat deze begin november - tegelijk met de verenigingsshirts en short - uitgeleverd worden. Al met al een forse tegenvaller 
voor iedereen. 
 
Het bestuur 
 
Nieuwsbrief van het bestuur gemist? 
U kunt ze altijd nalezen op de site: 
https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/ 

 
Nieuwe regels 
Pionnen op de 6 meter, een schotklok die naar 20 seconden springt en veel, héél veel, strafworpen... Voor sommigen is 
het na een paar wedstrijden spelen gesneden koek, maar voor de meesten blijven ze een beetje wennen: de nieuwe 
waterpolospelregels.  
 
Vanaf dit seizoen zijn de regels voor alle teams (behalve de EG) aangepast om het spel sneller en minder fysiek te maken. 
Zo volgt er een strafworp tegen als je je tegenstander van achter aanvalt als hij vrij doorgebroken is binnen de 6 meter, 
zelfs al houdt ie de bal vast. Ook is de schotklok in sommige gevallen nog maar 20 seconden in plaats van 30 seconden en 
moet je een vrije worp nu direct nemen of duidelijk opgooien. 
 
Op 7 september hebben de jeugdteams al een dag geoefend met de regels, net als een deel van hun ouders achter de 
jurytafel. Iedereen die het gemist heeft, of het gewoon nog een keer wil nakijken, kan de presentatie van die dag vinden 
op de website https://www.zvl-1886.nl/nieuwe-spelregels-waterpolo/. 
(Geschreven door: Michael Meijer) 

 
 

  

Trainers/coaches bijeenkomst 
Goed nieuws van onze opleidingstak. Afgelopen week was al de eerste trainers/coaches bijeenkomst van dit seizoen. Dit 
is een platform voor trainers en coaches binnen de vereniging om gezamenlijk de clubvisie te definiëren, om elkaar te 
helpen en om van elkaar te leren, trainingen te delen en tips uit te wisselen om het niveau en het plezier te vergroten. 
 
Binnenkort start er weer een waterpolo 2 cursus in Leiden, waar weer aardig wat trainers van onze vereniging aan deel 
zullen nemen.  Lijkt het u leuk om ook te komen helpen bij een training, dan is een cursus niet gelijk nodig. Laat het even 
weten aan 1 van de trainers.  
 
 

https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwe-spelregels-waterpolo/
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Te warm badwater 
Mogelijk heeft u gemerkt dat er in De Zijl in het weekend van 5 oktober, wat wedstrijden zijn verschoven van het ene 
naar het andere bad. 
Er waren namelijk wat problemen met de temperatuur van het water in het wedstrijdbad. 
 
Zaterdag ochtend is er druk overleg met de competitieleider geweest. Die heeft besloten om een aantal wedstijden om te 
wisselen van bad, zodat we toch de wedstrijden in dit weekend konden spelen. Vandaar de tribunes om het recreatiebad 
en veel teams en scheidsrechters die zochten waar ze naar toe moesten. 
 
Een aantal teams hebben de tropische temperaturen getrotseerd soms met extra 
voorbereiding (zie foto) andere teams hebben dit later gecompenseerd in het 
clubhuis. 
 
Het is altijd al belangrijk om goed te drinken tijdens en na een wedstrijd of training. 
Maar dit keer was het dus even extra belangrijk.  

   
 
 
  

Vacature 
De waterpolotak zoekt een vrijwilliger die wil helpen met de afhandeling van tuchtzaken. Je bent hierbij verantwoordelijk 
voor de communicatie tussen de bond en spelers die een rode kaart hebben gekregen. Het takenpakket is vooral 
administratief van aard en kost gemiddeld een uurtje, eens in de 2 weken. Juridische 
ervaring is niet noodzakelijk. Meer informatie is te krijgen bij Michael Meijer 
(tuchtzaken@zvl-1886.nl).  

   

MNC Nieuwjaarstoernooi 
Beste spelers en coaches, 
We hebben een uitnodiging gehad om in te schrijven bij het MNC Nieuwjaarstoernooi op 4 en 5 januari 2020. 
De opbouw van het toernooi is als volgt: De D en E pupillen zullen op zaterdagochtend de spits af bijten. De A Jeugd en 
senioren zullen de zaterdag middag- en avond spelen. Voor de B en C jeugd zal het toernooi op zondag plaats vinden.  
Per team zullen 3 of 4 wedstrijden worden ingeroosterd, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met het niveau 
waarop zij spelen. 
 
Wij vernemen graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 november 2019 welke teams zich in willen schrijven voor 
ons het Nieuwjaarstoernooi. Natuurlijk is het aantal plaatsen beperkt, dus wees er snel bij. We hanteren wie het eerst 
komt, het eerst maalt. Per 1 december krijgen de contactpersonen bericht over de status van de inschrijving. 
Het inschrijfgeld is voor de EG teams € 45,00 en voor DG teams € 50,00.  Voor de overige teams vragen wij een bijdrage 
van € 55,00. Dit is inclusief een teamlekkernij na afloop van de wedstrijden.  
Wij zullen proberen het inschrijfgeld door sponsering te voldoen, mocht dit niet lukken zullen de teams en of combi 
teams opdraaien voor de kosten van de inschrijving. 
 
Wil je hier als team aan deelnemen, dan geeft de coach het team en niveau op waar jullie in willen spelen. 
Of gaat jou team niet mee maar wil je wel graag meespelen laat dit dan weten, zodat wij kunnen proberen om een team 
samen te stellen, vraag aan je coach of teamouder of zij je op willen geven. 
 
Mail naar waterpolotoernooien@zvl-1886.nl  
Naam:                 Mailadres: 
Tel nr:                 Team:                     Niveau: 
 
Met Sportieve groet, 
Maarten Angenent en Alida Olijve 
ZVL-1886 Tetteroo 
 

mailto:tuchtzaken@zvl-1886.nl
mailto:waterpolotoernooien@zvl-1886.nl
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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    

 

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: Uitleg jurytafel schotklok (Vanaf DG2 en hoger) 
 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 
Bijlage 1: 
 
  

Nieuwe 30 seconde  

 

  
  

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/
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