ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 1
September 2020
Agenda
Terugblik
Trainingsprogramma
Grote Clubactie
Hulp gezocht
Proeflessen

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.

Agenda
31 aug

Jurytafel
KNZB-app
Geen taptoe
Lesgevers gezocht
RTC-training
Standen
Bijlages

Trainingen zijn weer van start gegaan

12 sept

Kick-off waterpolo seizoen; info zie appgroepen

19 sept
31 okt

Start Grote Clubactie
Mini-toernooi ZVL-1886

Minitoernooien
31 okt
Mini-toernooi ZVL-1886

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

Terugblik
Waterpolo kamp in Ter Apel! Myrthe was de eerste helft van de week, Gioya en Puk
gingen naar een later kamp. Joelle, Lars, Kirsten en Jean waren vanuit ZVL als leiding.
Aanwezig! Superleuk!!!

Deze nieuwskrant is ook altijd terug
te lezen op de website.
https://www.zvl1886.nl/nieuwskrant/
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Trainingsprogramma

Vanaf maandag 31 augustus kunnen we weer trainen in meerdere zwembaden. Bent u
het even kwijt, kijk dan even op de site.
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/

Grote Clubactie

Ook dit jaar doen wij mee met de Grote clubactie. De Grote Clubactie start op 19
september 2020

Hulp gezocht

Beste ouders, gedurende het jaar willen we leuke activiteiten blijven doen voor de
kinderen. Denk bijvoorbeeld aan: uitje in de vakantie (herfstvakantie en
voorjaarsvakantie), kerstactiviteit, filmavond.
Hier hebben we alleen wel jullie hulp voor nodig. Wie vind het leuk om leuke
activiteiten te regelen? We zoeken iemand die:
• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor mini’s en e-tjes wil zijn
• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de mini’s en de e-tjes, zodat
diegene die hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp.
• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor de d-tjes wil zijn.
• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de d-tjes, zodat diegene die
hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp.
• iemand die ‘hoofd activiteiten’ voor c en b teams wil zijn.
• mensen die willen helpen bij de activiteiten voor de c en b teams, zodat
diegene die hoofd activiteiten is weet wie ze kan vragen voor hulp.
Wilt u dit jaar helpen? Stuur een mail naar waterpolokids@zvl1886.nl met de
volgende gegevens: Uw naam, uw emailadres, uw 06-nummer en bij welk van de
punten u wilt helpen. We hopen op veel aanmeldingen. Veel handen maken immers
licht werk.
Heeft u leuke ideeen voor activiteiten of kunt u vanuit uw werk iets betekenen voor
ons, dan horen we dit ook graag: waterpolokids@zvl1886.nl.
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Proeflessen

Ken jij iemand die net zijn of haar b-diploma heeft gehaald. Vraag dan of hij/zij het
leuk vindt om een paar proeflessen te doen van waterpolo. Voor meer informatie kun
je ook bijlage 1 geven.

Jurytafel

Beste ouders,
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter de
jurytafel, het zal bij sommige teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te vullen
met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp schieten omdat er niemand
achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een nieuwe cursus en
zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen. We verwachten dat
van elk spelend lid in de competitie 1 ouder de cursus heeft gedaan.
Het theorie gedeelte wordt gegeven via een online-cursus.
Zie bijlage 2

KNZB-app

Wist u dat er een app is van de KNZB voor de waterpolo competitie.
Hiermee kunt u o.a.:
-Zien wanneer en waar de wedstrijden zijn (van het hele seizoen).
-De uitslagen van de wedstrijden zien.
-Makkelijk meerdere teams of personen volgen als u het sterretje aanklikt.
Het is belangrijk om u aan te melden met het email-adres dat bekend is bij de
vereniging.
Mocht uw zoon of dochter een keer niet kunnen geef dit dan zo snel mogelijk door
aan de coach.
Als u bent aangemeld kunt u kiezen uit meerdere profielen/zichtbaarheid van uw
zoon/dochter.
Als vereniging is het handig om in ieder geval de namen zichtbaar te hebben. Zo
kunnen ook coaches van andere teams makkelijker zien wie er in een team zitten en
wie ze evt. kunnen vragen om in te vallen. Tijdens wedstrijden zijn de naam en foto
altijd zichtbaar voor de scheidsrechters en de juryleden.
Als u bent ingelogd kunt u ook gelijk zien of de gegevens van uw kind kloppen (naam,
geslacht, geboortedatum). Mocht u hier nog fouten in zien kunt u dit doorgeven aan
de ledenadministratie: ledenadministratie@zvl-1886.nl .

Geen taptoe

Leidens Ontzet 2020: de Taptoe dit jaar digitaal
Misschien heeft u het al gelezen. Dit jaar is er geen taptoe zoals we gewend zijn.
https://indebuurt.nl/leiden/leidens-ontzet/leidens-ontzet-2020-de-taptoe-dit-jaardigitaal~91747/
Is iemand handig met het maken van een 1 minuut durend filmpje graag contact!!!
Alida.olijve@live.nl

Lesgevers gezocht

Ben jij diegene die we zoeken?
Zie bijlage 4
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RTC training

Hallo allemaal. Naast de trainingen die voor de EG en DG-kinderen door ons wordt
verzorgd, organiseert het RTC Leiden een waterpolotraining op woensdagmiddag voor
kinderen geboren in 2008, 2009 en 2010. De training start op woensdag 9 september
(16:30 uur tot 17:30 uur in het 5 Meibad). Voor zaken zoals aanmelden, proeftrainen
of andere vragen kun je een mail sturen aan rtcleiden@gmail.com.
Let op: deze training wordt niet aangeboden door ZVL-1886 en kost 45 euro per
kwartaal. Zie bijlage 3

Trainingsrooster

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
CJ1
DG4
CJ2
DG5

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:

C en B Meisjes
BM1
BM2
CM1
CM2

Bijlages:
Bijlage 1: Proeflessen
Bijlage 2: W-cursus
Bijlage 3: RTC flyer
Bijlage 4: Lesgevers gezocht
Bijlage 5: Waterpolokampen en specialisatiedagen door waterpolokampen.nl en
specilisatiedagen georganiseerd door sportgrowtalent (Let op beide worden niet
georganiseerd door ZVL-1886)

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

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 oorkonde 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 zondagochtend van 8.30 uur tot 9.45 uur & dinsdagmiddag van 17.15 tot 18.30, in zwembad
de Zijl. Meld je 15 minuten voor de training buiten bij de ingang. Met zwemkleding onder je kleding.
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:
Beste ouders,
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter de jurytafel, het zal bij sommige
teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp
schieten omdat er niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een nieuwe cursus en
zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen.
We hopen dat we veel aanmeldingen krijgen van de ouders, zodat er toch een bijdrage aan de vereniging wordt
geleverd in de vorm van jury en er een hoop meer kennis van het spel is, waardoor het leuker wordt om te kijken en er
begrepen wordt hoe de spelregels zijn.
De vereniging verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan de jurycursus deelgenomen heeft.
We gaan ons opgeven voor een nieuwe jury cursus, dit is in een nieuw jasje gestoken en is een E learning en kan je op je
eigen tempo doorlopen.
Wil je deelnemen aan deze cursus geef je dan op door de onderstaande gegevens in te vullen en dit naar jury@zvl1886.nl te mailen.
Geslacht;
Voornaam;
Voorletters;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geb datum;
Adres;
Postcode;
Woonplaats;
Tel nr;
Email;
Foto van deelnemer;
Naam speler;
Team;

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 Evelijn Gerstel
ZVL-1886 Tetteroo
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Bijlage 3:
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Bijlage 4:
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Bijlage 5:

Let op deze kampen of specialisatiedagen worden niet door ZVL-1886 georganiseerd maar
door waterpolokampen.nl

http://waterpolokampen.nl/kalender.html

Ook sportgrowtalent organiseert regelmatig speciale waterpolodagen.

https://www.sportgrowtalent.nl/ u kunt zich op de site aanmelden voor hun nieuwsbrief.
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