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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
12/13 sept.

Volgend seizoen
Vacatures
Jeugd gezocht
EG/DG
Standen
Bijlages

Warande jeugdtoernooi (ovb)

Myrthe uit de DG4
Ik heb een tekenwedstrijd genaamd “kleuren met Koole” georganiseerd. Ik deed dit
samen met STAD Leiden, een bedrijf dat activiteiten organiseert. Er waren drie
opdrachten en bij elke opdracht kreeg je een cijfer, al die cijfers bij elkaar was je
eindcijfer. Er waren 3 leeftijdscategorieën: 8/9 10/11 en 12/13 jaar. Nu jij dit leest zal
de tekenwedstrijd al afgelopen zijn maar nu ik dit schrijf weet ik nog niet wie er
gewonnen heeft (ik heb wel een vermoeden). Ik wil mijn team de DG4 (en Elena DG1)
bedanken, omdat bijna iedereen eraan meedeed. Blijkbaar kunnen waterpoloërs ook
goed tekenen🙃.
Myrthe Koole

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/

11-jarige Myrthe organiseert online
tekenwedstrijd 'Kleuren met Koole'
Leiden, 10 april 2020, 16:36 uur door Kim van Niekerk
Hoe kunnen kinderen zich nog vermaken nu zij thuis zitten in de coronacrisis? De
11-jarige Myrthe Koole uit Leiden heeft daarop iets bedacht: een online
tekenwedstrijd genaamd ‘Kleuren met Koole’. Speciaal voor kinderen van acht tot
en met dertien jaar presenteert zij vanaf komende maandag tekenopdrachten. Om
de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden, worden de kinderen per leeftijdsgroep
beoordeeld: 8-9 jaar, 10-11 jaar en 12-13 jaar. Deelnemers kunnen hun tekeningen
opsturen, waarna ze worden beoordeeld door Barry Badpak, een tekenexpert van
ROEM en natuurlijk Myrthe zelf.
Voor de organisatie van de tekenwedstrijd heeft Myrthe hulp gekregen van Whitney
Ouwerkerk, eventmanager en projectleider bij Stichting Talent And Dreams (STAD)
Leiden. “Mijn vader is bevriend met Whitney. Omdat Whitney voor STAD werkt,
leek het ons leuk om samen een tekenwedstrijd te organiseren”, vertelt Myrthe.
Vanwege Myrthe’s passie voor tekenen heeft ze voor deze wedstrijd gekozen.
Lees het hele artikel op:

https://sleutelstad.nl/2020/04/10/11-jarige-myrthe-organiseert-onlinetekenwedstrijd-kleuren-met-koole/
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Iefke van Belkum nieuwe coach

Aan media-aandacht geen gebrek.💪
NOS Sportjournaal
NOS Radio 1
NOS.nl
Leidsch Dagblad
NU.nl
RTL Nieuws

Warande Jeugdtoernooi
Beste poloërs, (team)ouders en Coaches,
We kunnen ons inschrijven voor het Warande Juniorentoernooi 2020 gepland op zaterdag 12 & zondag 13 september bij
Recreatieoord de Warande te Oosterhout.
Uiteraard zit er een maar aan, het is nog niet zeker of het toernooi plaats kan vinden wegens de opgelegde
Corona maatregelen van de overheid, en wordt er eind mei beslist of het toernooi plaats kan vinden.
Graag horen ze al wel welke teams deel willen nemen zodat ze het toernooi toch voor kunnen bereiden
en kijken of er genoeg animo is.
Zaterdag 12 Sep speelt de C (U15) en de B (U17)
Zondag 13 Sep De Mini’s (U9), E (11) en D (13)
Mocht je hier aan deel willen nemen met je team horen we het graag via je coach of teamouder.
Zit je in de Eg of Dg en je krijgt je team niet compleet geef dan de spelers op die je hebt, dan proberen wij een team
samen te stellen.
Ook horen we het graag als je een team wil coachen, hier heb je wel een vog van de vereniging voor nodig.
Het inschrijfgeld per team bedraagt 50 euro.
Voor de mini’s zijn er geen kosten.
Wij zullen de inschrijfkosten proberen te voldoen via de vereniging of sponsering, mocht dit niet lukken zal
Ieder team de kosten moeten delen met de spelers en aan de coach moeten voldoen.
We horen graag spoedig of er interesse is

Met Sportieve groet,
Maarten Angenent en Alida Olijve
ZVL-1886 Tetteroo
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Thuis trainen

Dat kan zoals Jurre, Twan en Maud in bad. Maar hieronder vindt u nog
wat tips/sites.

Aanmelden kan via deze website:
https://mailchi.mp/133990659731/r8r89rwnkm

Trainingen zie deze website: https://www.uswim.nl/fitblijven/

Foto’s thuis trainen
Jullie hebben ondanks het coronavirus duidelijk niet stil
gezeten 

Twan, Rosa en Jurre weer in training!
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Het is koud, maar Elena heeft het opgebouwd
en het gaat goed. Als ze er uit komt warme thee
en wat eten. Open water zwemmen is natuurlijk
heel anders dan in een zwembad, met af en toe
flink veel golven. Natuurlijk niet alleen en altijd
met een veiligheidsboei... Vorig jaar heeft Elena
ook veel openwaterwedstrijden gezwommen,
dus ze is het gewend.
Benjamin beperkt zich tot een minuut of 10,
beetje zwemmen en met de bal gooien en er
snel weer uit. De watertemperatuur was de
afgelopen 2 weken fluctuerend tussen 13 en 17
graden... dat wisselt ook steeds gedurende het
zwemmen afhankelijk van locatie, diepte en
stroming...

Ook Rosa, Moniek en Lola zijn het koude water in geweest.
Arjan:

De EG1 en de EG2 hebben op 5 mei voor het eerst een online
Kahoot-quiz gedaan. Het was leuk om elkaar weer even te zien. Het
was duidelijk dat ook de coaches héél fanatiek waren. Volgende
keer gaan we het met alle teams van de EG proberen.
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Mauro doet verschillende watersporten op dit moment. Suppen en windsurfen zijn
momenteel favoriet. Zwemmen in 12 graden viel hem tegen hahaha
Luca fietst veel en is fanatiek aanhanger van zappsport@home en Nathan Rutjes

Eindelijk weer een keer het
water in. Elize heeft zondag haar
eerste surfles gehad in
Noordwijk. Ondanks de
temperatuur van het water een
groot succes.

Om nog een beetje fit te blijven
doet Stan soms wat oefeningen
met een app.

Elke week heeft de CM een pubquiz die door de meiden
zelf is gemaakt en op woensdagavond houden ze een
Zoom meeting met zijn allen. Daarnaast is er nu elke dag
iemand aan het vloggen die aan het eind van de dag een
vlog in de groepsapp zet, zodat we toch contact houden
met elkaar!

Heb jij ook nog een leuke foto of stukje voor het thuis
trainen of hoe jullie op een leuke manier contact houden. Stuur je reactie dan naar nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Volgend seizoen:
De waterpolocommissie heeft nieuwe coördinatoren voor komend seizoen gevonden:
Minicoördinator:
Heather Faber
Minipolo@zvl-1886.nl

EG coördinator:
David Bronsveld
Eg@zvl-1886.nl

DG coördinator:
Arjan Pont
Dg@zvl-1886.nl

Als infokanaal blijven de appgroepen van 2019/2020 nog even aanhouden tot de appgroepen voor volgend seizoen er
zijn!
Helaas is dit seizoen vroegtijdig afgebroken. Wij weten nog niet wanneer er weer trainingsmogelijkheden komen en hoe
we alles weer kunnen oppakken. Zodra hier meer over bekend is (opening van zwembaden enz) hoort u dat van ons.
Volg ook de mails van het bestuur. (https://www.zvl-1886.nl/nieuws/)
Volgend seizoen spelen de EG en DG nog een gewone competitie. De coördinatoren werken de komende weken samen
aan de teaminschrijvingen en de indeling voor het volgende seizoen.
Vacatures
Vacatures ZVL-1886 is een grote en zeer actieve vereniging. Dat kunnen we zijn dankzij de
inzet van vele vrijwilligers. En op diverse plekken kunnen we zeker nog enthousiaste
vrijwilligers gebruiken.
Te denken valt aan:
• De afdeling waterpolo zoekt per direct een materiaalman/vrouw
• Lesgevers bij het elementair zwemmen
• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad
• De Waterpolocommissie zoekt een coördinator voor de DG jeugd
• Scheidsrechters en vrijwilligers aan de jurytafels bij waterpolowedstrijden
• Tijdwaarnemers bij zwemwedstrijden
• Vrijwilligers die zich inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren
• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren
Interesse? Spreek een bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-commissie aan of mail info@zvl-1886.nl of
bestuur@zvl-1886.nl.
Jeugd gezocht
Beste A, B en C jeugd, wij zijn misschien wel op zoek naar jou. Lijkt het jou leuk om in het
volgende seizoen als assistent-coach te helpen bij een Eg of Dg-team?
Laat dit dan weten aan de EG coördinator: David Bronsveld, Eg@zvl-1886.nl of de
DG coördinator: Arjan Pont, Dg@zvl-1886.nl
We snappen dat je niet bij alle wedstrijden aanwezig kunt zijn, vanwege je eigen wedstrijden.
EG en DG
Wij (David en Arjan) zijn gestart met het opzetten van de EG en DG teams.
In eerste instantie hadden wij het plan om na de competitie van dit seizoen al aan de slag te gaan met de nieuwe teams
van volgend seizoen (bv alvast wedstrijdje spelen met je nieuwe team voor volgend jaar). Helaas is alles stil gevallen en
kon dat plan niet door gaan.
Volgend seizoen zullen er 5 DG teams en 3 EG teams worden gevormd. De teamindeling is zo goed als klaar. Naast het
indelen van de kinderen moet er ook gekeken worden naar coaches en trainers die met hun kind mee schuiven naar de
volgende leeftijdsgroep.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan mogelijkheden voor activiteiten en taakverdelingen.
De start van volgend seizoen zal wellicht iets anders verlopen dan normaal. Wij proberen u daarvan zo goed mogelijk op
de hoogte te houden. Misschien kunnen wij op enig moment bijvoorbeeld wel weer starten met trainingen op het veld of
in het buitenbad. Helaas is dit allemaal nog niet duidelijk en zullen we moeten afwachten.
Heeft u ideeën voor activiteiten volgend seizoen of wilt u graag op een andere manier helpen? Laat ons dat weten via de
app of de mail!
David en Arjan.
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Standen (helaas dus ook gelijk de eind-stand, aangezien seizoen stopt)
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

Bijlages:
Bijlage 1: nvt

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:

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