ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 13
juli 2020
Agenda
Terugblik
Training in de vakantie
Open watertraining in de vakantie
Trainingen na vakantie
Nieuwe pasavonden

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@zvl1886.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@zvl1886.nl

Agenda
Elke donderdag
in de
zomervakantie.
Donderdag en
zaterdag
Maandag 31
augustus 2020
Zaterdag 26
sept 2020

Te koop
Nieuwe aanwinsten
Leidse zwemweek
Sportgrowtalent activiteiten
Bijlages

1800-19.00 uur training in de Zijl voor mini/EG/DG.

Open watertraining voor alle leden. Let op: zwemboei
verplicht. Meer info in deze nieuwskrant.
Vanaf nu starten alle trainingen nieuw seizoen.
Start 1e wedstrijden van de competitie. Voor sommige
teams start deze later.

Terugblik
Minitoernooi met vriendjes en vriendinnetjes
Zaterdag 4 juli was het zover, het eigen waterpolotoernooi voor kinderen t/m 2010
waarbij vriendjes, vriendinnetjes en ook kinderen die net hun B of C diploma behaald
hebben aan mee mochten doen.
Er kwamen heel veel aanmeldingen binnen en hadden we 37 kinderen die meededen,
uiteindelijk konden wij zes teams maken!
De teams de Haaien, Dolfijnen, Orka’s, Walvissen, Inktvissen en de Zeehonden werden
allemaal begeleid door geweldige coaches en hulpcoaches. Hierdoor werden er, tussen de
wedstrijdjes door, ook verschillende waterpolotechnieken aangeleerd en supertips
gegeven!
Omdat waterpolo natuurlijk enorm veel energie kost, konden de kinderen zich tussendoor
tegoed doen aan heerlijke limonade en spekkies. Een fijne beloning na al die inspanning!
Via een heus wedstrijdschema in het programmaboekje werden de wedstrijd gespeeld.
Ieder team heeft wel 5 wedstrijden gespeeld en alle kinderen hadden er gelukkig enorme
lol in.
Na al deze wedstrijdjes hadden de kinderen natuurlijk wel een pakje drinken en een
snoepzakje verdiend. Met zelfs nog een extra traktatie toe, Lana was namelijk ook nog
jarig, trakteren en toegezongen worden door het hele zwembad is wel erg feestelijk!
Bedankt aan alle coaches, scheidsrechters, organisatoren, hulpouders en Puk, Twan, Stan,
Anne, Jurre en Elize voor hun hulp met coaching en de jurytafel!

Nieuwskrant op
de website
Deze nieuwskrant is ook
altijd terug te lezen op
de website.
https://www.zvl1886.nl/nieuwskrant/
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En nog wat foto’s van het minitoernooi

Training in de vakantie (mini/EG/DG)
De donderdagavond in de vakantie trainen we door.
Geen verplichting natuurlijk, je hoeft je ook niet af te melden. Van 1800 tot 1900 uur zwemmen we in het
wedstrijdbad van De Zijl.
Wel nog steeds omgekleed naar het zwembad komen.
Open watertraining in de zomervakantie
Eerste open watertraining van ZVL-1886!
Het was naast het water vrijwel even nat als er in! Er was
veel wind en regen maar Luna, Lola, Anne, Loek, Yvonne
en Maarten doken gewoon het water in.
Lien en Natasja zullen dit jaar twee keer per week de open
watertrainingen verzorgen bij de Wijde Aa in Hoogmade.
Iedere zaterdag en donderdag zijn zij van 18.30 tot 19.30
uur aanwezig. Ook dit jaar vaart er weer een kano mee. De
training is open voor alle leden van ZVL-1886.
We zien je graag.
Natasja
Voor meer informatie zie bijlage 1
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Trainingen na de vakantie
Na de vakantie beginnen we weer vanaf maandag 31 augustus met de trainingen.
Welke dag, tijd en waar heeft u als het goed is al doorgekregen via whats-app.
In bijlage 2 en 3 nogmaals een overzicht.

Nieuwe pasavonden.

Te koop
Te koop ZVL-badpak maat 152. Valt meer als maat 146.
Badpak is 3 keer gedragen. Nieuwprijs € 50. Nu voor € 15.
Bij interesse een berichtje aan mij Dela (0638349137)
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Nieuwe aanwinsten

https://sleutelstad.nl/2020/07/05/leidse-waterpolodames-zvl-versterkt-door-hongaarse-routinier-valyi/
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Leidse zwemweek voor kinderen van 8 - 12 jaar! 20, 21 & 23 juli
Speciaal voor de bovenbouw van de basisschool organiseren de Leidse zwembaden en zwemverenigingen de
Leidse zwemweek. Er zijn tal van leuke zwemactiviteiten, zoals waterpolo, reddingszwemmen, AquaBoarden
en een glijbaanrace. Je schrijft je in voor een dagdeel en doet aan alle activiteiten mee. Let op: het hebben van
een zwemdiploma is noodzakelijk. Vanwege de Corona maatregelen is het niet mogelijk dat er ouders bij
aanwezig zijn. Let op: de horeca is gesloten.
•
•
•
•

Data: Maandag 20 juli, dinsdag 21 juli en donderdag 23 juli
Tijd : 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Zwembad De Zijl
Kosten: € 5

Van te voren opgeven is verplicht. Voor meer informatie zie: https://www.leidswater.nl/leidse-zwemweek/

Sportgrowtalent activiteiten in de zomervakantie georganiseerd door de KNZB
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen organiseren wij in de zomervakantie een aantal leuke en
leerzame Specialisatietrainingen.
Het gaat de goede kant op met corona dus we hebben de leeftijdsgroepen per training verruimd. Iedere
waterpolospeler/speelster in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar is bij iedere training van harte welkom!
In de vakantie lekker bezig zijn met je favoriete sport waterpolo! Geef je op voor één of meerdere
Specialisatietrainingen!
Specialisatietraining 1
Datum
: dinsdag 11 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 11.00 - 14.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: Sportcentrum Helsdingen in Vianen
Inschrijven
: zie onze website
Specialisatietraining 2
Datum
: donderdag 13 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 13.00 - 16.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: KNZB Zwembad in Zeist
Inschrijven
: zie onze website
Specialisatietraining 3
Datum
: dinsdag 18 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 11.00 - 14.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: Sportcentrum Helsdingen in Vianen
Inschrijven
: zie onze website
Specialisatietraining 4
Datum
: vrijdag 21 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 14.00 - 17.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: KNZB Zwembad in Zeist
Inschrijven
: zie onze website
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Specialisatietraining 5
Datum
: dinsdag 25 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 11.00 - 14.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: Sportcentrum Helsdingen in Vianen
Inschrijven
: zie onze website
Specialisatietraining 6
Datum
: donderdag 27 augustus 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 9 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 13.00 - 16.00 uur (water- en zaaltraining)
Plaats
: KNZB Zwembad in Zeist
Inschrijven
: zie onze website
Meer informatie
De trainingen staan onder leiding van Johan Aantjes.
Iedere training is anders en bestaat uit verschillende onderdelen:
* technieken met/zonder bal
* balbehendigheid
* zwemvaardigheid
* beentraining
* plaatsen/schieten
Kosten
Deelname aan één van deze trainingen kost € 40,00 per persoon.
Informatie
Tijdens de trainingen houden wij rekening met de maatregelen die nodig zijn i.v.m. het corona-virus.
SportGROWtalent volgt de regels van het RIVM en de rijksoverheid.
Meer informatie over de specialisatietrainingen kun je vinden
op https://www.sportgrowtalent.nl/zomervakantie/
Inschrijven kan tot maandag 3 augustus 2020.
Wees er snel bij, want vol = vol! Per training is plaats voor maximaal 30 deelnemers.
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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:

Bijlages:
Bijlage 1: extra informatie over open watertrainingen in de vakantie.
Bijlage 2: overzicht trainingen na de vakantie mini/EG/DG
Bijlage 3: overzicht alle trainingen na de vakantie

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten,
40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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Bijlage 1:
Beste zwemmers,
Binnenkort starten we weer met de training voor het openwater zwemmen.
Veel van de openwater zwemmers hebben in de coronatijd al veel meters gemaakt. Vanaf 4 juli starten we
met de trainingen van ZVL-1886. Dit jaar zijn er geen wedstrijden en trainen we daarom ook 1x per week in
het weekend.
Veel wedstrijdorganisaties hebben nu een virtuele openwaterwedstrijd. Informatie over deze wedstrijden kun
je vinden op de KNZB site link. Wil je hieraan meedoen dan moet je even opletten wat je hiervoor nodig hebt.
Je zwemt deze wedstrijd dan zelf, dit wordt niet vanuit de vereniging georganiseerd.
Hieronder wat informatie over het komende seizoen.
Ook dit jaar kun je twee keer per week trainen. Op de donderdag van 18.30 tot 19.30 uur en de zaterdag van
18.30 tot 19.30 uur. De training zal gehouden worden in de Wijde Aa in Hoogmade. Adres: ter hoogte van
Ofwegen 8, Woubrugge. De eerste training zal zijn op zaterdag 4 juli 2020.
De trainingen worden gegeven door Lien Sierag en Natasja van der Zwaan. Ook dit jaar vaart de kano weer
mee.
Omdat veiligheid van groot belang is, is het ook dit jaar verplicht te zwemmen met een Safer Swimmer
Towfloat. Deze is te koop bij Zwemmen en Zo in Alphen aan den Rijn maar zeker ook op internet link.

Ook dit jaar zal de kano regelmatig mee varen op het lange stuk. De trainers bekijken en beslissen wie het
lange stuk mag zwemmen, dit ligt aan het weer of de opdracht van de training.
Belangrijk: Er kan alleen getraind worden onder de verantwoording van ZVL-1886 als één van de trainers
aanwezig is! Er zijn geen kosten aan het deelnemen van de trainingen en staat open voor alle leden van ZVL1886.
Welke spullen heb je nodig tijdens de training: plankje, zoomers, gekleurde badmuts, en een Safer Swimmer
Towfloat (zwemboei).
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Bijlage 2:
ma vijfmei

di poelmeer di zijl

wo vijfmei do zijl

vr recr

16:30

vr vijfmei

zo recr

CJ1/2 en
DG2

16:45

RWPS

CJ1/2 en
DG2

8:30-9:45

17:00

RWPS

CJ1/2 en
DG2

EG en mini

17:15

RWPS

DG1 en
3/4/5 zw

CJ1/2 en
DG2

EG en mini

17:30

EG+mini
zw/wp

RWPS

DG1 en
3/4/5 zw

CJ1/2 en
DG2

EG en mini

17:45

EG+mini
zw/wp

CM1 +
DG1

DG1 en
3/4/5 zw

CJ1/2 en
DG2

EG en mini

18:00

EG+mini
zw/wp

CM1 +
DG1

DG1 en
3/4/5 zw

18:15 DG 3/4/5

CJ en DG2 EG+mini
zw/wp

CM1 +
DG1

4 banen
beschikbaar

18:30 DG 3/4/5

CJ en DG2 EG+mini
zw/wp

CM1 +
DG1

(18:20) DG1/2

18:45 DG 3/4/5

CJ en DG2

DG1/2 (4
banen)

19:00 DG 3/4/5

CJ en DG2

DG1/2 (4
banen)

19:15

CJ en DG2

DG1/2 (4
banen)

19:30

CJ en DG2

DG1/2 (4
banen)

EG en mini
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Bijlage 3:
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