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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 

18 april 2020  Clubkampioenschappen 

28 apr t/m  1 mei 
2020  

Waterpolokamp ZVL-1886 

6 juni 2020 Triton toernooi in Putten 
 

21 juni  2020 Swim-in Leiden 

 
 
Minitoernooien                  

14 mrt ZVL-1886 

29 mrt NZ&PC Noordwijk 

7 juni ZPC Alkemade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik  
Boksen bij LuckyGym 

Voor tweede jaars D, CJ, BJ en de achterblijvende 
meiden stond er deze vakantie leuke activiteiten 
op het programma. Boksen bij Lucky gym, 
waterpolo training en na al die inspanning lekker 
een pizza eten met zijn allen. Er is flink gezweet, 
gelachen, getraind en gegeten. Hoe dan ook een 
super leuke middag! Met dank aan LuckyGym en 
Iefke!  
 

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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Nog wat foto’s van het uitje tweede jaars D, CJ, BJ 

   
 
 
Wasserball toernooi ZVL-1886 vs White Sharks (DE) 

In het weekend van 21 tot en 
met 23 februari hebben 
kinderen uit 2008 en 2009 van 
ZVL-1886 Leiden een 
vriendschappelijk waterpolo-
toernooi gespeeld tegen de 
White Sharks uit Hannover-
Duitsland. 
 

Na het ‘officiële’ vaantjes uitwisselen op vrijdag werden de eerste ‘wasserball’-
wedstrijden gespeeld in het Vijf Meibad in Leiden.  
Zaterdagmiddag werd het toernooi hervat in zwembad de Zijl. Na meerdere 
wedstrijden achter de rug te hebben werd er gezamenlijk pizza gegeten en een Duits-Nederlandse quiz gespeeld in het 
clubhuis. De dag werd afgesloten met het kijken naar de Heren-1 wedstrijd van ZVL-1886 tegen ZV De Zaan.Dit geslaagde 
weekend werd op zondagochtend afgesloten met nog een paar fanatieke wedstrijden. Voor alle kinderen was er na 
afloop een oorkonde en wat lekkers. 
 
Deze toppers hebben één of meerdere dagen meegespeeld: 
Team ZVL-1886: Benjamin, Brandon, David, Hannah, Jurre, Loeki, Mauro, Myrthe, Nout, Stan v/d H, Sverre, Tim, Toine, 
Twan (ZVL-1886) / Dani, Xem, Rink (GZC/Donk ) / Milan (AZC)  Coaches: Hans & Mariëtte 
 
Team White Sharks: Bianca, Dion, Elias, Fionn, Giulien, Jan C., Jan M., Jason, Leonard, Lorenz, Lukas, 
Moritz, Nick, Noel, Rejan, Svend, Vincent, Xem  Coaches: Mike & Holger 
 
Dankzij alle vrijwilligers en de kleine hulpjes Maud en Luca die in de organisatie en tijdens het toermooi hebben geholpen 
kijken we terug op een super leuk en leerzaam weekend. 
 
Het fruit voor dit weekend is mede mogelijk  gemaakt door Robert Smit van Smit groente en fruit. 
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Kampioen 
Zaterdag 8 februari j.l. is de A jeugd van ZVL 1886 ongeslagen kampioen geworden van de regio. In een duel met BZ&PC 
werd met 18-12 gewonnen. Het team heeft een grote voorsprong op nummer 2 en kan niet meer achterhaald worden. 
Veel jongens hebben ingevallen bij de AJ. In totaal hebben 24 spelers meegespeeld in de competitie. 
Op de foto de spelers en coaches in het water na het bereiken van het kampioenschap. 

 
 

Budapest 
In de voorjaarsvakantie gingen 26 meiden en 5 begeleiders naar 
Budapest voor een weekje trainen en spelen. Maandag, dinsdag en 
donderdag werd er getraind en gepeeld tegen Hongaarse 
leeftijdsgenoten. Woensdagochtend konden de meiden uitslapen, 
werd de stad bezocht en in de avond een wedstrijd. De groep 
bestond uit meiden van het RTC Leiden, Dordrecht en Den Haag. Er 
werd heel hard getraind, gelachen en op naar de volgende 
wedstrijden om alles in praktijk te brengen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beterschap 
Beterschap voor Simon uit de EG2.  
Door een valpartij in het zwembad 
heeft hij zijn pols gebroken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wist je dat? 
Het minitoernooi van 14 maart as. wordt georganiseerd door ZVL-1886.  
Er doen maar liefst 21 kinderen van ZVL-1886 mee!  
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Interview met David, Twan en Stan door sleutelstad. 

  
                        https://sleutelstad.nl/2020/03/04/waterpoloers-twan-en-stan-dromen-al-van-jong-oranje/ 

 
 
Vacatures 

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  
 
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 
 
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 1)  
Let op: opgeven kan tot 10 maart vol=vol. 

 

Actie Rosa 
Bij de Albert Hein in Koudekerk hangt dit formulier bij de statiegeldfles automaat. 
 
Rosa gaat zwemmen voor het goede doel. 
21 juni gaat ze in Leiden in de grachten zwemmen voor de Stichting Spieren voor Spieren tijdens de 
Swim-in Leiden 2020. 
Met haar waterpoloteam DG4 van ZVL-1886 proberen ze doormiddel van diverse acties geld in te 
zamelen voor dit mooie doel.  
Wilt u haar daarbij helpen? 
Bedenk jij ook een leuke manier om geld op te halen voor Stichting Spieren voor Spieren? Laat het 
ons weten via nieuwskrant@zvl-1886.nl    

https://sleutelstad.nl/2020/03/04/waterpoloers-twan-en-stan-dromen-al-van-jong-oranje/
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:vz-waterpolo@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Dordrecht 
Om rekening mee te houden mocht 1 van onze teams uit tegen MNC moeten spelen. 
De werkzaamheden zijn tot 3 april. 
Namens MNC Dordrecht, zie bijgaande link 
(https://n3werkzaamheden.nl/default.aspx).   
 

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: Kampformulier 
 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

https://n3werkzaamheden.nl/default.aspx
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  
 

 
 

 
 
 
 
 

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:     Polisnummer:  
Telefoonnummer moeder:   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 

 
 

 

 
 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
http://waterpolokids@zvl-1886.nl
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

