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Vertrouwenspersonen
Minitoernooi
Halloween

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.zvl1886.nl/nieuwskrant/

Agenda
Vanaf 19
sept
27 okt

Mondkapjes ZVL-1886
Jury tafel
Grote Clubactie
Standen
Bijlages

Grote Clubactie
Halloween training Mini’s en E

30 okt

Halloween training DG 1, 3, 4 en 5

2 jan

Albert Spijker Memorial

Minitoernooien
31 okt
Mini-toernooi ZVL-1886
Volg ons ook op facebook:
Hier staan vaak ook meer foto’s van de activiteiten.
ZVL 1886 Waterpolo

Terugblik
Verslag wedstrijd van de EG1.
Zaterdag 10 okt speelde de EG1 uit in Bodegraven. BZ&PC-EG1 vs ZVL-EG1. Wat een
wedstrijd!! 5-10 gewonnen. ;
Eerste twee rondes heeft Daan heel goed keep-werk verricht. Paar flinke knallers
tegen gehouden. Eerste doelpunt was van Twan. Daarna kwamen er snel meer. Rens
scoorde van lange afstand en daarna nog eens met een korte duwbal. Wij lieten wel
wat gaten vallen waardoor BZ&PC weer terug kwam. In de aanval moesten we meer
de vrije ruimte zoeken. Dat ging na de rust beter. Morris zat goed mee en lag een paar
keer goed vrij voor het doel, goed gezien. Zanna had haar gebruikelijke tijgertanden
en liet niet los tijdens het verdedigen. Ronde 3 en 4 heeft Zanna twee hele harde
ballen tegen gehouden als keeper.
Zeker ronde 4 merkte je dat wij
conditioneel sterk zijn. Anne zorgde
voor balans in het team en zocht goed
de vrije ruimte. Goede spelverdeler.
Mats een paar keer goed de bal
afgepakt, daarna af-passen, haak slaan
en al een speer naar het doel. Rens de
rakket was niet bij te houden en zwom
iedereen eraf. En daar was de glorygoal van Twan, goed aangepasst
krijgen van Mats, met 1 hand vangen
en gelijk vloeiend door. Goal!! Als
klapper in de laatste 3 seconden nog
een doelpunt vanaf eigen helft.
Topper!!! ; ;
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Vervolg terugblik
Week van de scheidsrechter
Scheidsrechters bedankt!
De BM2 speelde in Nieuwekerk aan de IJssel tegen ZPV
Barracuda BM1. De meiden namen de punten mee naar Leiden
door een mooie 11-2 overwinning!

Ook de EG2 en de DG2 hadden een bedankje
meegenomen voor de scheidsrechter.

Oefenwedstrijden tegen ZV De Zaan
Dg 1 en dg2 hebben nog oefenwedstrijden gedaan bij start competitie tegen De Zaan. Dit naar aanleiding van het samen
training geven van de trainers bij de waterpolokampen.

Vervoer
Dg1 lost probleem met rijouders op. Hele team past gewoon in 1 auto. Zelfs coach Joelle kan er gewoon bij.

Pagina 2

ZVL-1886 in Coronatijd
Geen taptoe, geen paaskamp (ook niet in de herfstvakantie). Geen herfstactiviteit zoals bowlen. Maar we mogen wel
trainen en onderlinge wedstrijden spelen.
De eerste onderlinge wedstrijden zijn afgelopen zaterdag al gespeeld. De kinderen hadden er erg veel zin in!! Doordat niet
iedereen kon komen, waren er gemixte teams. Hierdoor waren er zelfs teams waarbij broers samen speelden!! Jurre
(DG2) speelde mee met Twan (EG1) en Luca (EG3) speelde mee met zijn grote broer Mauro (DG4).

Ook de komende weekenden worden er onderlinge wedstrijden gespeeld:
datum zwembad

tijd

wedstrijd

jury

31-okt Vijf Meibad

14.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00

Minitoernooi
DG4-DG3
CM2-DG1
CM/BM2
BM

DG4
CM2
BM2
BM

De Zijl recr.

16.15-17.30
17.30-18.45

CJ1/CJ2/BJ2
AJ/BJ sel/CJ1

7-nov Vijf Meibad

14.00-15.00
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00

EG3-EG2
DG5-EG1
DG1-CM2
CJ2-DG2
CM/BM2
BM

De Zijl recr.

16.15-17.30
17.30-18.45

CJ1-BJ2
AJ-BJ selectie

14-nov Vijf Meibad

14.00-15.00
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-20.00

EG2-EG3
DG3-EG1
DG4-DG5
DG1-DG2
CM/BM2
BM

opmerkingen
kinderen die geen competitie spelen +
afzwemmers
DG4/DG3 bouwt op (groot bad)
CM/BM2 onderling
BM1+Da sel<18, 18.30-19.00 training
CJ1/CJ2/BJ2 gemengd
AJ/BJ sel/CJ1 gemengd

EG3
DG5
DG1
CJ2
CM
BM

EG2/EG3 bouwt op + ombouw naar groot bad

EG2
DG3
DG4
DG1
BM2
BM

EG2/EG3 bouwt op + ombouw naar groot bad

CM/BM2 onderling
BM1+Da sel<18, 18.30-19.00 training

CM/BM2 onderling
BM1+Da sel<18, 18.30-19.00 training
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Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen
Binnen ZVL-1886 zijn er door het bestuur twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Daniëlle Bavelaar en Freek Sarink fungeren als eerste aanspreekpunt bij (dreigende)
incidenten. Zowel leden als ouders van leden kunnen hen benaderen voor een
vertrouwelijk gesprek. Zij kunnen klachten zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen
naar een goede oplossing.
Daniëlle en Freek zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te
krijgen.
Je kunt Daniëlle en Freek bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of
via de site www.zvl-1886.nl, d.m.v. het contactformulier onder het kopje
contact (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).

Minitoernooi

Minitoernooi
Het toernooi op 31-10 gaat door. We spelen van 14.00 tot 15.30.
Helaas zonder vriendjes. Alle kinderen die nog geen competitie spelen mogen
meedoen.
Wie o wie doet er mee?

Halloween

Speciale trainingen tijdens Halloween
Speciaal voor dappere Mini’s en de E’tje is er een Halloween training op dinsdag 27
oktober van 17.15 tot 18.30 uur. Kom in je griezeligste outfit. Let wel op dat deze outfit
nat mag worden. Schmink is niet toegestaan. Zie ook bijlage 1
Ook voor de DG is er een speciale Halloween training op vrijdag 30 oktober. Meer info
volgt in de app
Foto’s in de volgende nieuwskrant bij de terugblik, als je durft

Mondkapjes ZVL

Ze zijn er weer: mondkapjes van ZVL-1886
We hebben onlangs nog 50 extra mondkapjes van ZVL-1886 besteld. We hebben er nu
nog 25 over, dus als je nog in het bezit wil komen van zo'n enig in z'n soort mondkapje,
bestel dan snel. Het bestelformulier vind je op de site.
https://www.zvl-1886.nl/mondkapjes-van-zvl-1886-2/
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Jurytafel

Aanmelden jurycursus
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. (vanaf de jurytafel kun je de wedstrijd wel zien )
Het theorie gedeelte wordt gegeven via een online-cursus. Zie bijlage 2

Grote Clubactie

Grote Clubactie
De grote clubactie is gestart.
We proberen dit jaar geld op te halen voor 2 partytenten met het zvl logo om zichtbaar
te zijn tijdens toernooien. Ook hebben we geld nodig voor het jeugdkamp. Kortom
genoeg redenen om zoveel mogelijk loten te verkopen. Om zo Coronaproof mogelijk
de loten te verkopen kan je dat doen via de QR code of via deze link
Lot.clubactie.nl. Bij de zoekfunctie ZVL intoetsen en dan komt onze vereniging boven.
Laat jouw naam invullen want dan kunnen we misschien jou als topverkoper
feliciteren.
Als je 1 lot heb gekocht kan je daar een link van maken met je naam en nummer erbij,
zodat deze gelijk goed ingevuld zijn. Deze link kan je dan makkelijk versturen via
verschillende media kanalen.
Sta je er niet bij, app dan even je naam en je team door aan Heleen op nr 06-52580075
Wist je dat er een leuke prijs is voor de beste verkoper en het beste verkoop-team.
Koopt u een superlot??
Beste ouders, het is ook mogelijk om een superlot te kopen. Deze kost 150 euro. Door
een Superlot te kopen maak je 50x kans op mooie prijzen! Misschien een idee voor een
bedrijf, mocht u een superlot kopen met uw bedrijf dan zullen wij deze benoemen in
een volgende nieuwskrant. Hieronder vindt u een link om deze aan te schaffen.
https://clubactie.nl/superlotkopen/zvl1886/220120
Heeft u zo’n lot gekocht, geef het even door aan nieuwskrant@zvl-1886.nl.
Veel succes met de verkoop!

Trainingsrooster
https://www.zvl1886.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
EG1
DG1
BJ1
EG2
DG2
BJ2
EG3
DG3
CJ1
DG4
CJ2
DG5

C en B Meisjes
BM1
BM2
CM1
CM2
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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: Halloween training Mini’s en E
Bijlage 2: W-cursus

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