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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 

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 

23 nov Pietentraining mini/F  (let op: datum is gewijzigd) 

30 nov Deze zaterdag is er geen training mini/FG i.v.m. afzwemmen A en B. 

1 dec Pietentraining EG 

2 dec Algemene Ledenvergadering 

13 dec Kerstdiner DG 

14 dec Kerstontbijt mini/F 

15 dec Kerstbijeenkomst EG 

27 dec 100x100 ASM 

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 

 
 

Terugblik 
 
Week van de scheidsrechter 
Ook het weekend van 12-13 oktober deden we nog 
mee met de Week van de scheidsrechter. 
 
De DG1 had een leuk presentje voor de 
scheidsrechters.   
 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Bowlen en pannenkoeken eten. 
Dinsdag 22 oktober hebben er veel kinderen meegedaan met het bowlen en het eten in het clubhuis. Alle ouders die 
hebben geholpen, heel erg bedankt! 
 

 Bijlage 1: nog meer foto’s van het bowlen en het eten. 
 
 

100x100 
Beste waterpolokids, het klinkt nog ver weg, maar 27 december staat de 
Albert Spijker Memorial, ASM, weer voor de deur. Albert was jaren 
voorzitter van de Zijl en een zeer fanatiek zwemmer, ook van de 100x100. 
In oktober 2016 is Albert komen te overlijden aan leukemie en wordt 
jaarlijks de 100x100 georganiseerd onder de naam ASM en staat in het 
teken van een goed doel!  
Zet de 27ste alvast in je agenda.  
We komen nog terug op de mogelijke afstanden en allerlei activiteiten 
rondom de ASM. 

 
Zwemmers halen bijna 10.000 euro op 

met  Albert Spijker Memorial 

Foto's: ZVL-1886). 

En ook de meiden van de 
CM3 hebben de 
scheidsrechters verrast. 
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Programma 9 november 
- 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,  
dus neem je lotenboekje mee!  
- 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 
 
 
Kun je niet bij beide wedstrijden aanwezig zijn, maar alleen bij 1 is dat natuurlijk ook helemaal super!  
Neem je (halfvolle, volle, bijna volle) boekje mee. Heb je geen boekje meer, dan liggen die nog in het clubhuis.  
Op de tribune is er natuurlijk een plekje voor je gereserveerd! Het is fijn wanneer je even laat weten dat je komt via je coach 
op de app of via de mail waterpolokids@zvl-1886.nl  
Kom je niet, lever dan je boekje voor zondag 10 november in, door deze in de inleverbox te gooien die in het clubhuis van de 
Zijl en Vijf Meibad staan! 
 
 
 

   

Kleding 
Beste ZVL-1886 leden, 
We zijn blij te kunnen mededelen dat de bestelde kleding bijna binnen is!  
We nodigen jullie dan ook graag uit om de bestelde shirts, shorts, zwembroeken en badpakken op te komen halen. Als je 
een rugzak of handdoek vorige week nog niet opgehaald hebt, ligt deze in november nogmaals voor je klaar. 

. 
Je bent van harte welkom op: 
  
- dinsdag 19 november van 18:30 - 21:00 in de kantine van het Vijf Meibad 
- woensdag 20 november van 18:30 - 21:00 in De Waterkeet 
 
Waterskin heeft toegezegd de bestellingen van de afgelopen pasdagen zo snel mogelijk 
te verwerken. Het is echter niet zeker dat deze half november meteen geleverd kunnen 
worden. zij zullen ons daarover tijdig informeren en wij zullen deze informatie uiteraard 
aan jullie doorgeven. 
 
Vriendelijke groeten, 
Bestuur ZVL-1886 

   

Spreekbeurt 
Ga jij op school een spreekbeurt houden over waterpolo? 
Wisten jullie dat de KNZB op haar site meerdere tips en stukjes 
heeft staan die je eventueel kunt gebruiken? 
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/ 
Ook kun je via de trainer of coach vragen of je wat spullen  
(bv capje, bal) mee mag nemen om te laten zien.  
 
 

 
Vacatures 

Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die mee willen denken over een einde seizoens activiteit 
voor de gehele jeugd!  

Geef je op via waterpolokids@zvl-2886.nl of spreek Alida aan in het zwembad 😉 

 
Ook voor de taptoe 2020 zoeken we nog enthousiastelingen! 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
mailto:waterpolokids@zvl-2886.nl
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Rabobank Wensenfonds 
Goed nieuws! 
Wij zijn een van de 111 genomineerden voor het Rabobank Wensenfonds...  
Om in december op het podium te staan om een cheque voor onze vereniging te 
ontvangen, hebben wij jullie hulp hard nodig. Ben jij klant van Rabobank Leiden-Katwijk, 
geef ons dan jouw stem! Met het geld willen we graag nieuwe spelmaterialen voor onze 
G-sporters aanschaffen. 
 
Hoe kun jij helpen?  
Vanaf 25 oktober a.s. kunnen (particuliere) klanten en leden van de Rabobank hun 
stem(men) uitbrengen via www.DichterbijLeidenKatwijk.nl  
Stemmen kan tot en met 10 november en iedere stem is €15,- waard! 
Dus: heb je een stemcode per mail of post ontvangen?  
Help ons dan om onze wens te realiseren en breng jouw stem uit op onze wens (en vraag meteen al jouw familie en 
bekenden hetzelfde te doen)! Hopelijk verzamelen wij samen genoeg stemmen om onze wens in vervulling te laten gaan. 
Alvast bedankt voor je steun aan onze G-sporters. 
Wil je zien wat onze G-sporters doen, kijk dan op onze site. 

   

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: Foto’s van het bowlen en het pannenkoeken eten. 
 
 

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

 
  

http://www.dichterbijleidenkatwijk.nl/
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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Bijlage 1: 
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