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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 

t/m wo 18 
nov 

Zwembaden gesloten,  daarna gaan ze weer open. Wel nog met de 
maatregelen die er eerst ook waren. 

19 nov De zwembaden gaan weer open. We beginnen dan ook weer met 
onderlinge wedstrijden. Hou de app-groep dus goed in de gaten. 

  

 
Minitoernooien 

  

 
 

 
Terugblik 
Minitoernooi 
 
Zaterdagmiddag 31 oktober werd het Vijf Meibad onveilig gemaakt door 25 mini’s 
verdeeld over 5 teams met de namen Orka’s, Zeehonden, Walvissen, 
Zwaardvissen en Zeeleeuwen.  

Zij speelden vijf 
wedstrijdjes van 
vijf minuten.  
Het werd een 
fantastische 
sportieve middag 
met heel veel 
plezier bij 
kinderen, 
(hulp)coaches en 

spelleiders!  
 

  

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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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Terugblik 
Halloweentraining EG 

De fotograaf schrok zo van deze 
engerd (trainer Joost),  daardoor 
is hij helemaal vergeten om nog 
meer foto’s te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloweentraining DG vrijdag 30 oktober. 
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Bubbelvoetbal DG2 en CJ2 
Topcoaches Lars van Zijp, Peter van de Linden en Ian van de Bielerd hadden zaterdag een verrassing in petto voor 
de DG2 en CJ2 boys... Bubbelvoetbal en Archery tag in Hoofddorp... een mooie combi tussen sport, competitie, fun 

en teambuilding...      

 

 

De Grote Clubactie 

 

 Grote Clubactie 
De grote clubactie loopt tegen het eind. Er zijn nog niet zoveel boekjes ingeleverd. 
Het zou zonde zijn van al die verkochte loten als ik die niet in kan voeren.  
Nu je niet kan trainen is het inleveren misschien lastig maar jullie mogen ook 
foto’s sturen via de app of de mail van jullie verkochte loten zodat ik ze in kan 
voeren.  
De foto’s kunnen gestuurd worden naar Heleen van Dam 
0652580075 of leentjevandam1975@gmail.com  
Doe dit voor 23 november! 
 

Spreekbeurt 
 

 
 

 Spreekbeurt 
Ga jij op school een spreekbeurt houden over waterpolo? 
Wisten jullie dat de KNZB op haar site meerdere tips en stukjes heeft staan die je 
eventueel kunt gebruiken? 
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/ 
Ook kun je via de trainer of coach vragen of je wat spullen  
(bv capje, bal) mee mag nemen om te laten zien.  
 

mailto:leentjevandam1975@gmail.com
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
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Interview met…. 
 
Lars van Zijp 
 

 

 Lars van Zijp coach van DG2 (vragen bedacht door de DG2 zelf) 

 
-Hoe lang zit je op waterpolo? 
15 jaar  
 
-Wanneer heb je bedacht dat je wilde gaan coachen? 
Toen ik op mijn 12e begon met training geven bij mijn oude club 
 
-Waarom ben je op waterpolo gegaan? 
Toen ik mijn C diploma had gehaald mocht ik kiezen om verder te gaan met 
zwemmen en toen koos ik voor waterpolo  
 
-Waarom wilde je gymleraar worden? 
Het was niet mijn eerste keus om gymleraar te worden. De ALO was mijn 2e 
studiekeuze, want ik vond sporten en training geven wel heel leuk! Voor de ALO 
moest je een toelatingstest doen. Daarvoor ging ik oefenen en moest ik ook een 
andere test gaan doen. Dus ik begon mij steeds meer te richten op de ALO en ik 
begon het steeds leuker te vinden. En nu ben ik bijna 1e graads gymdocent.  
 
-Hoelang geef je al training? 
Ik geef sinds mijn 12e training daarnaast geef ik ook zwemles in Hoofddorp bij 
mijn oude club en dat doe ik sinds mijn 10e. 
Wel een kleine side note: Ik wilde coachen sinds mijn 12e  
Maar ik ben sinds mijn 18e begonnen met coachen bij ZVL: Eerst heb ik de Bm2 
gecoacht daarna de Cj1 en nu de Dg2. 
Dit is pas mijn 3e jaar als coach. 
 
-Wat doe je graag in je vrije tijd? 

Haha ik stop bijna al mijn vrije tijd in het zwembad😄 
Maar als ik niet in het zwembad ben dan vind ik het leuk om wat te doen met 
vrienden of sport ik voor mijzelf. 
 
-Wat vind je zo leuk aan de sport waterpolo? Wat vind je het leukst aan 
waterpolo? 

Wat ik aan waterpolo leuk vind?🤔  
Dat is toch met teamgenoten lekker in de zomer een balletje gooien op doel  
Daarnaast is het ook wel het mooie aan waterpolo dat het geen mietjes-sport is. Ik 
bedoel: Bij waterpolo zie je niet van die drama spelers die op de grond liggen te 
rollen, omdat iemand op hun teen stond zoals bij voetbal. Iedereen kent de 

gouden regel: Wat scheidsrechter niet ziet, is ook niet gebeurd😉 
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Rozanne Voorvelt 

 
 
@rozannevoorvelt heeft 

vanaf september 

Leiderdorp ingeruild 

voor Barcelona en ZVL-

1886 voor 

@cnsantandreu  

Ze heeft het enorm naar 

haar zin in Barcelona en 

waar in Nederland de 

competitie stilligt kan 

Roos nog gewoon haar 

wedstrijden spelen! 

Bona Sort Rozanne!!! 

 
 

 

 

We mogen weer! 

 

 Wedstrijdschema zaterdag 21 november 
Onder voorbehoud van het besluit van de gemeente na de persco van gisteravond 
gaan we zaterdag weer onderling spelen met de jeugd.  
Let op: Het schema is aangepast. 
De 21e gaan we weer onderling spelen, de volgende datum is nog even onzeker, 
omdat we ook rekening moeten houden met badwater voor andere disciplines. 

datum  tijd wedstrijd jury opmerkingen 

21-nov Vijf Meibad 14.00-15.00 EG3-EG2 EG3  

  15.00-15.45 DG5-EG1 DG5 
EG2/EG3 opbouw  
+ ombouw groot bad  

  15.45-16.30 CJ2-DG2 CJ2  

  16.30-17.30 DG1-CM2 DG1  

  17.30-18.30 CM/BM2 CM  

  19.00-20.00 BM BM  CM/BM2 onderling 

     

BM1+ Da sel<18,  
18:30-19:00 training 

 

De Zijl 
recreatie 16:15-17:30 CJ1-BJ2   

  17:30-18:45 
AJ-BJ 
selectie   
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Een dochter voor 
Iefke, Tom en Luna 

 

 Iefke, Tom en Luna gefeliciteerd namens ZVL-1886 

 
 

Isis Keijzer 
 

 Dilemma zondag met @isis.keijzer   @leidschdagblad 

 

   

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: geen 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 


