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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.

Agenda
22 februari

Appel-jeugdtoernooi in Hoofddorp

21-22-23
februari
18 april

Weekend voor jongens 2008-2009.

28 apr t/m
1 mei
21 juni

Waterpolokamp ZVL-1886

Clubkampioenschappen

Swim-in Leiden

Minitoernooien
9 februari
Vivax Oegstgeest
16 februari
Donk Gouda
14 maart
ZVL-1886
29 maart
NZ&PC Noordwijk
7 juni
ZPC Alkemade

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
Zondag 26 januari was het weer zo ver. Het AZC minitoernooi in Alphen
ad Rijn. Met laserstralen, rookmachines en een hoop muziek. Ze hadden
er weer een super leuk feest van gemaakt. De mini's die deze keer
meededen waren: Vera, Eva, Donna, Cian, Bamse, Tim, Alexander,
Victoria, Maud, Jamil en Luca. Ze deden het super en het spelen gaat
met sprongen vooruit!!
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Terugblik
Zaterdag 18 januari hadden de EG5 en de EG6 wedstrijden in het 5 mei bad. De scheidsrechter voor
deze wedstrijden was Martijn Laurense. Hij wist de regels heel goed over te brengen op de spelers. De
tegenpartij kwam later speciaal naar Martijn toe om hem te complimenteren. Super gedaan Martijn!!

Tess werd vrijdag 17 januari 14 jaar en won vandaag
met de CM-1 in Nijverdal met 8-9!
Na de wedstrijd taart!!!!

Voor de nodige teamspirit in dit hele mooie nieuwe jaar
heeft de CM2 heerlijk met elkaar gegeten na de eerste
thuiswedstrijd van het nieuwe jaar. Wat kunnen die
meiden (en ouders) heerlijke dingen maken!

PIZZA PARTY nade wedstrijd tegen Dordrecht werd de EG1 door
de familie Casini getrakteerd op een echte Italiaanse Pizza
Party. De kinderen mochten hun eigen pizza maken en –nog
veel belangrijker- opeten!!!Het was een super gezellige avond!!

Heb jij ook iets leuks gedaan met je team? Laat het ons weten via nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Spreekbeurt
Er is een spreekbeurt beschikbaar van spieren voor spieren. Als je nog een
spreekbeurt op school moet geven denk dan hier eens aan:
https://www.spierenvoorspieren.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2016/08/SVSSpreekbeurtpakket_2016.pdf?x23613

Leidsch Dagblad M/V van het jaar 2019
In de vorige nieuwskrant heeft u kunnen lezen dat u kon stemmen op de Leidenaar van 2019 en de winnaar is:
Melkveehouder Wilbert van der Post man van het jaar 2019 volgens lezers Leidsch Dagblad

https://sleutelstad.nl/2020/01/30/melkveehouder-wilbert-van-der-post-man-van-het-jaar-2019-volgens-lezers-leidschdagblad/?fbclid=IwAR17v_UiWFnDl1-il3O-eTMQ7yAE_-7VHiOS_8NwtnM7pntfi070qpjWQUw

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 1.
Facebook:
Wist u dat je ons ook kan volgen op facebook?
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/

Vacatures
De waterpolocommissie is per direct op zoek naar een materiaalman/vrouw. De belangrijkste
taak is – in overleg met trainers en WPC – de aanschaf en verzorging van benodigde
materialen. Dit betekent onder meer dat elke 4-6 weken de ballen worden nagekeken en zo
nodig worden opgepompt. Dit gaat met een elektrische pomp die in het zwembad aanwezig is.
Heb jij tijdens de training van jouw kind toch even niets te doen en wil je de club helpen, meld
je dan aan bij vz-waterpolo@zvl-1886.nl. Dank!!!!!
Met vriendelijke groet, Gerard van Gent Waterpolocomissie ZVL-1886 Tetteroo
Wij, de jeugdcommissie, zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met
activiteiten voor de jeugd. Je hoeft niet persé in de Jeugdcommissie, maar je kunt zelf aangeven wat je leuk vindt om op
je te nemen? Ideeën zijn ook altijd welkom.
Laat het weten via waterpolokids@zvl-1886.nl
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Papier

Jeugdkamp

28 april t/m 1 mei gaan we weer op jeugdkamp!
Het thema van dit jaar is CASINO ♠️♥️🃏🎲
Wil jij erbij zijn?
Geef je dan snel op via waterpolokids@zvl-1886.nl
(formulier: zie bijlage 2)

Bijeenkomst Veilig Sportklimaat
Deze week zijn de eerste twee bijeenkomsten gehouden voor trainers en
coaches over Veilig Sportklimaat. Dit vinden wij als Bestuur een belangrijk
onderwerp, vandaar dat hier bijzondere aandacht aan wordt gegeven.
Onze vertrouwenspersoon Danielle Wijnolst leidde de groepen aan de
hand van een aantal casussen wat wel en wat niet gewenst gedrag is. Dit
leidde tot levendige discussies.
Leidraad voor het handelen van onze begeleiders zijn de
gedragsregels naar een veilig sportklimaat en het pestprotocol.
Deze staan ook op onze website. In deze documenten staan niet alleen de gedragsregels voor trainers en coaches, maar
staat ook beschreven wat wij van ouders / verzorgers verwachten, zodat uw kind bij ons veilig kan sporten:







Onthoudt u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen, lessen en/of wedstrijden. Laat dit over aan de
benoemde begeleiders. Positief supporteren is uiteraard prima!
Zorgt u er voor dat uw kind voor trainingen, lessen en wedstrijden op de afgesproken tijd aanwezig is.
Indien uw kind om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij een les/training/wedstrijd, meldt u dit tijdig bij
de begeleider.
Wanneer u rij-ouder bent en u bent niet in de gelegenheid, zorgt u ervoor dat u met andere ouders ruilt.
Uiteraard houdt u als rij-ouder de veiligheid van de kinderen die u vervoert in het oog. Dat betekent veilig
rijgedrag en geen gebruik van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en een veilig vervoermiddel.
Communicatie met ouders is belangrijk. De intensiteit is per afdeling en/of leeftijdscategorie anders.

Pagina 4

Dordrecht
Om rekening mee te houden mocht 1 van onze teams uit tegen MNC moeten
spelen. Namens MNC Dordrecht, zie bijgaande link
(https://n3werkzaamheden.nl/default.aspx).

Trainingsrooster
https://www.zvl1886.nl/trainingen/

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:

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

C en B Meisjes
BM1
BM2
CM1
CM2

Bijlages:
Bijlage 1: Vriendjes/vriendinnetjes.
Bijlage 2: Kampformulier

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

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 2:

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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