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Agenda
Terugblik
Jeugdkamp
Vriendjes en vriendinnetjes
Interview
Wie wil er een bal?
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.zvl1886.nl/nieuwskrant/

Terugblik
Wedstrijd EG1- EG2

Agenda
17 nov
23 nov
30 nov
1 dec
2 dec
13 dec
14 dec
15 dec
27 dec
28 dec
21 dec t/m
2 jan
3 jan
4 jan
4 jan
5 jan
28 apr t/m
1 mei 2020

Kleding
ZVL-1886 verder in Euro League
W-cursus
Standen
Bijlages

Uiterlijke inleverdatum voor de Grote Clubactie
Pietentraining mini/F (let op: datum is gewijzigd)
Deze zaterdag is er geen training mini/FG i.v.m. afzwemmen A en B.
Pietentraining EG
Algemene Ledenvergadering
Kerstdiner DG
Kerstontbijt mini/F
Kerstbijeenkomst EG
100x100 ASM
PSV Winter Waterpolo Toernooi
Geen trainingen voor jeugd DG, EG en mini’s
Nieuwjaarskoffie DG
MNC Nieuwjaarstoernooi
Nieuwjaarskoffie Mini/F
Nieuwjaarskoffie EG
Waterpolokamp

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

Zaterdag 2 november hadden
de EG1 en de EG2 een
wedstrijd tegen elkaar.
Tijdens de wedstrijd waren ze
echt even tegenstanders van
elkaar, maar na de wedstrijd
zijn ze gezellig samen gaan
eten in de Waterkeet.
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D1 en H1 kijken
Een grote groep mini’s, EG en DG kinderen kwamen zaterdag 9 november na hun eigen wedstrijd naar zwembad De Zijl.
Daar zaten ze op hun eigen jeugdtribune, met een uitgebreide catering in de vorm van broodjes knakworst,
snoeptomaatjes, komkommeren wortel, limonade en een lekker stuk fruit toe. In de pauze hebben ze alle bezoekers
gevraagd de laatste grote clubactieloten te kopen.
Wat hebben onze Dames goed gespeeld (10-8 gewonnen tegen UZSC) en ook onze Heren gingen er had tegenaan,
hoewel ze net aan verloren (12-14 tegen Schuurman BZC). Ook leuk om onze eigen trainers / jeugdcoaches David Spijker
(DG1) en Iefke van Belkum (CM1) in actie te zien.

Reminder:
Heb je je lotenboekje nog niet
ingeleverd? Doe dat dan z.s.m. in
het clubhuis of via je trainer...
Zorg dat je boekje uiterlijk
17 november ingeleverd is ,
anders heb je voor niks verkocht!!
Heb jij ook iets leuks gedaan of meegemaakt met je team. Stuur dan een mail naar: nieuwskrant@zvl-1886.nl
Jeugdkamp:
We gaan weer op kamp!!!
Van dinsdagochtend 28 april tot en met vrijdagmiddag 1 mei 2020.
Ben je tussen de (6) 7 en 16 jaar, schrijf je dan snel in!
Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee.
Vul voor 10 maart het inschrijfformulier (bijlage 1) in en mail deze naar waterpolokids@zvl-1886.nl
Vriendjes en vriendinnetjes:
Misschien vind je het leuk om een keer een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar een
training (hij of zij moet wel in het bezit zijn van diploma A en B). Vraag even aan je coach of
trainer welke training daarvoor handig is. Er is nu ook een leuke manier om kennis te maken
met waterpolo op de zaterdagochtend. Ken jij iemand die misschien ook op waterpolo wil of
het gewoon een paar keer wil proberen, geef of stuur ze dan bijlage 3.
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Interview door Elize en Stan (EG1) met Anna Pauli
Wie is Anna?
Anna speelt bij ZVL-1886 in de BM1 en onlangs maakte ze haar
debuut in de D1.
Daarnaast speelt ze bij jong oranje onder 17 jaar. Met deze ploeg
is ze afgelopen zomer naar het EJK in Griekenland geweest
waarbij ze een mooie vierde plaats wisten te behalen.
Vraag 1: Hoe oud was je toen je begon met waterpolo? Hoe waardoor heb je gekozen voor waterpolo?
Toen ik 8 jaar was begon ik met waterpolo. Mijn oudere broer zat al op waterpolo en toen ben ik het ook gaan
proberen.
Vraag 2: Heb je nog een andere sport gedaan alleen waterpolo of doe je nog een andere sport?
Ik heb eerst ook 5 jaar op paardrijden gezeten. Maar toen ik naar de middelbare school ging, kreeg ik er ook
ochtend trainingen bij. Toen werden 2 sporten te veel en heb ik voor waterpolo
gekozen.
Vraag 3: Wat was je mooiste doelpunt?
Dit was tijdens het EJK in Griekenland. Ik ben vanaf plek vier rechtdoor ingestart, de
bal gekregen en met een stuiterbal (via het water) direct gescoord.
Vraag 4: Wat was je grootste waterpolo blooper?
Heel vaak achter elkaar van de twee meter missen.
Vraag 5: Hoe vaak train je per week?
Ik train 14 uur per week waarvan 2 uur krachttraining is. Eigenlijk waterpolo ik 7 dagen
per week, maar er moet altijd 1 rustdag in zitten. Dus als ik zaterdag een wedstrijd heb, train ik op vrijdag niet.
Vraag 6: Wat zijn je lievelingsplekken in het veld?
Ik speel graag op plaats 5 en 4.
Vraag 7: Heb je een tip voor onze jeugd?
Vooral heel erg genieten en veel lol maken samen, de prestaties komen later wel.
Vraag 8: Wat wil je nog bereiken?
Ik zou graag met de Olympische Spelen mee willen doen in 2024 in Parijs of anders in 2028 in Los Angeles.

Wil één van jullie ook een interview doen met iemand van onze vereniging (bv. Je coach, trainer etc.), laat het ons weten
via nieuwskrant@zvl-1886.nl.
Wie wil er een bal?
Een tijdje geleden hebben we jullie laten weten dat er nieuwe ballen zijn aangeschaft voor de eredivisie.
We hebben daarom gekeken welke ballen er niet meer zo goed zijn. Deze ballen kun je natuurlijk nog wel
goed gebruiken om thuis mee te oefenen. Bv met het gooien tegen een muurtje of het overgooien. Wie
wil er graag zo’n bal voor thuis, stuur een mailtje voor 30 november naar nieuwskrant@zvl-1886.nl .
(Mocht er te veel vraag naar zijn dan verloten wij ze)
Kleding
Heeft u het ophalen van de kleding al in uw agenda gezet:
- 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
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ZVL-1886 verder in Euro League

De loting voor de 2e ronde van de Euro League is afgelopen middag verricht
ZVL-1886 Tetteroo treft Kinef-Surgutneftegas Kirishi – tweevoudig winnaar
van de Euro League en verder zitten ook Vouliagmeni de nummer drie van
vorig seizoen en Plebiscito Padova uit Italië in de poule.
De wedstrijden gaan gespeeld worden van 30 november t/m 1 december in
Kirishi, Rusland.

Dat is bijzonder leuk, maar kost helaas veel geld. De dames doen daarom de komende tijd allerlei leuke acties om hun
steentje bij te dragen, zo kun je stroopwafels bestellen (2,50 per pakje), komt er een wijnproeverij op zondag 15-12 (voor
ouders 😉), kunnen er kerststukjes worden besteld en nog veel meer! Hou Instagram en Facebook in de gaten en
natuurlijk ook de nieuwskrant!
In bijlage 4 het bestelformulier voor de stroopwafels. Deze kun je inleveren bij de bar van de Waterkeet en in de Vijf Mei.
Wilt u weten wie er in dit team spelen: https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/videos/408077620131148/
En wilt u volgen hoe deze dames het gaan doen in Rusland. Volg dan Stichting TopWaterpolo Leiden op facebook.
Statistieken kun je hier vinden: http://len.microplustiming.com/leneurole…/indexCL_mobile.php
W-cursus
Beste Ouders en spelers,
Er zijn 69 ouders en spelers aangemeld voor deze cursus. Op 6 november is de eerste jury-cursusavond geweest en
hebben we besloten om hier nog twee avonden aan vast te plakken. De eerst volgende avond is op 13 november en start
om 20.00 uur in het 5 Meibad, de volgende is op 27 november om 19.30 uur ook in het 5 Meibad.
We verwachten van de spelers dat de theorie doorgewerkt wordt en in de eerste week van december de theorie
afgerond wordt door het examen met succes af te ronden.
We merken nog steeds dat we echt nog wel ouders nodig hebben die achter de jurytafel kunnen zitten. De vereniging
verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan de jurycursus deelgenomen heeft of gaat
deelnemen.
Vergeten op te geven en wilt u toch deelnemen aan de cursus geef u dan op door naar jury@zvl-1886.nl de volgende
gegevens te mailen. (U kunt dan ook al deelnemen aan de cursusavonden)
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.
Met sportieve groet,
Maarten Angenent en Martijn Roijen
ZVL-1886 Tetteroo
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Trainingsrooster
https://www.zvl1886.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
EG1
DG1
BJ1
EG2
DG2
BJ2
EG3
DG3
BJ3
EG4
DG4
CJ1
EG5
CJ2
EG6

Foto’s

Bijlages:
Bijlage 1: Inschrijfbrief jeugdkamp.
Bijlage 2: Waterpoloschool woensdagmiddag! (ook voor 2e jaars EG)
Bijlage 3: Ken jij iemand die het misschien leuk vindt om op waterpolo te gaan. Geef
ze dan deze bijlage of stuur het door.
Bijlage 4: Bestelformulier stroopwafels.

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:

C en B Meisjes
BM1
BM2
CM1
CM2

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

INSCHRIJFBRIEF jeugdkamp 2020
We gaan weer op kamp!!!
Van dinsdagochtend 28 april tot en met vrijdagmiddag 1 mei 2020.
Ben je tussen de (6)7 en 16 jaar, schrijf je dan snel in!
Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee.
Vul onderstaande gegevens voor 10 maart in en mail deze naar
waterpolokids@zvl-1886.nl
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geb. datum:
Maat shirt:
Jongen/meisje:
Team:
E-mailadres:
Zorgverzekering:
Telefoonnummer moeder:

Polisnummer:
vader:

Bijzonderheden zoals bijv. Medicijn gebruik, allergieën, dieet, slaapwandelen e.d.:
De kosten voor het kamp zijn 130 euro per persoon. Het bedrag moet zijn
overgemaakt voor 8 april naar rekening:
NL 15 RABO 0149314116 t.n.v. ZVL1886
(onder vermelding van: voor-/achternaam van het kind en jeugdkamp)
Helaas kan er na 8 april niet meer kosteloos afgemeld worden!!!
De laatste informatie krijg je ongeveer 2 weken voor de start van het jeugdkamp!
Zijn er vragen over de inhoud van het kamp? Mail gerust naar
waterpolokids@zvl-1886.nl
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Bijlage 2:

Op woensdagen is de
regionale waterpoloschool
met extra trainingen in het
5-Meibad in Leiden.
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Bijlage 3:

Actie waterpolo!
Beste leszwemmer,
Een leuk balspel in het water?
Ben jij in het bezit van minimaal een B-diploma en zou je misschien wel meer willen doen met
zwemmen dan is waterpolo misschien wat voor jou.
We hebben een leuke actie om te kijken of je het leuk vindt om met deze sport verder te gaan.
Je mag 3x meetrainen met de waterpoloërs van ZVL-1886.
Voor een mooie herinnering krijg je een medaille als je de trainingen hebt volbracht.

Hoe kan ik hieraan deelnemen?
Ben je enthousiast, stuur dan een mailtje naar proeftraining@zvl-1886.nl, of meld je aan via https://www.zvl1886.nl/proeftraining-waterpolo/ of kom een keer gezellig op de training langs.
Neem naar elke training dit formulier met jouw gegevens ingevuld mee. De trainers kunnen vervolgens
aftekenen dat je met de training mee hebt gedaan.
Na de laatste training lever je dit formulier in en geef je aan of je met deze sport verder zou willen gaan.
De training is op zaterdagochtend van 9.15 uur tot 10.15 uur bij Joy en Kirsten, in het 5 Meibad. Meld je 15
minuten voor de training boven in de zwemzaal. Ouders kunnen kijken.
In te vullen:
Naam
Leeftijd
Zwemdiploma’s
E-mailadres
Tel nr
Waterpolo training 1
Waterpolo training 2
Waterpolo training 3

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Datum:
…………………………
…………………………
…………………………

Handtekening trainer:
………………………………….
………………………………….
………………………………….

In te vullen door de ouders/ verzorgers na de laatste training:
Zou je verder willen gaan met waterpolo
Wil je info over trainingen en contributie wedstrijdzwemmen
Wil je info over trainingen en contributie waterpolo

ja/nee
ja/nee
ja/nee

Handtekening Ouder/ Verzorger ………………………………………
Voor meer informatie stuur een mail naar proeftraining@zvl-1886.nl
Sportieve groeten,
ZVL-1886 Tetteroo
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Bijlage 4:
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