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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 

 

 Voorwoord - Dank aan onze trouwe leden 
Het afgelopen jaar was voor velen een moeilijk jaar. Het corona virus heeft de 
gezondheid en welvaart van velen flink op z’n kop gezet. Tot twee keer toe zijn de 
zwembaden zelfs gesloten geweest en vanaf mei tot en met heden zijn er in en om 
het zwembad allerlei beperkende maatregelen. Waterpolo-competitie en 
zwemwedstrijden zijn geannuleerd en trainingen zijn nog slechts beperkt toegankelijk. 
Maximaal 24 volwassenen mogen nog slechts tegelijk trainen. 
 
Het bestuur van ZVL-1886 is trots en blij dat vrijwel alle leden de vereniging trouw zijn 
gebleven. Daarom willen we met een klein symbolisch gebaar alle sportende leden via 
de verschillende disciplines een bidon cadeau doen. Uiteraard hopen we dat de bidon 
intensief gebruikt zal worden tijdens trainingen en wedstrijden van onze vereniging. 

   

Bestuur – ALV 
 

 
 

 Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 
Dinsdag 15 december om 20.00 uur organiseert het bestuur van ZVL-1886 de najaars-
ledenvergadering. Daarin blikken we vooruit op het komend jaar via de begroting 
2021. De begroting is op te vragen via financien@zvl-1886.nl. 
 
Behalve de begroting staat ook het contributievoorstel voor 2021 op de agenda 
(voorstel is dat de contributies ongewijzigd blijven), het verslag van de september ALV 
en de benoeming van een nieuw bestuurslid voor De Leidse Zwemschool (voorheen 
discipline leszwemmen). 
 
De agenda en het verslag van de september ALV zijn te vinden op de website 
https://www.zvl-1886.nl/alv-15-december-2020-zvl-1886/. 
 
Iedereen kan deze ALV via MS Teams bijwonen. Aanmelding kan per e-mail via 
bestuur@zvl-1886.nl en een week tevoren wordt de link voor het bijwonen van de 
vergadering dan toegestuurd. Tot de 15e december. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Verzoek%20tot%20bijwonen%20bestuursvergadering
mailto:financien@zvl-1886.nl?subject=Aanvraag%20toesturen%20begroting%202021%20ZVL-1886
https://www.zvl-1886.nl/alv-15-december-2020-zvl-1886/
mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Aanmelden%20ALV%2015%20december%202020%20ZVL-1886
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 2020 Albert Spijker Memorial 100x100 
2020 was een bijzonder jaar op allerlei fronten. Ook op sportief gebied was het anders 
dan anders. 2021 begint wat dat betreft net zo. Op 2 én 3 januari vindt de Albert 
Spijker Memorial plaats. Om aan alle maatregelen te kunnen voldoen en toch een 
memorabel evenement te kunnen organiseren zal het anders zijn dan voorgaande 
jaren. Deze speciale ASM-Corona Edition is namelijk een 24-uurs evenement. De 
bedoeling is om van zaterdagochtend 2 januari 08.00 uur tot zondagochtend 3 januari 
08.00 uur continu mensen in het water te hebben die aan het zwemmen zijn. Dit biedt 
de mogelijkheid om volledig binnen de geldende regelgeving toch een écht 
clubevenement te organiseren. Ondanks dat er geen publiek bij zal zijn en ook de 
Waterkeet helaas gesloten zal blijven, kunnen we toch met elkaar het jaar goed 
beginnen. 
 
De opzet van het zwemmen zelf blijft wel zoals je gewend bent. Dus elke 2 minuten 
start je met 25, 50, 75 of 100 meter zwemmen. En dat doe je dan zo vaak als je wil of 
durft. De ultieme afstand is nog altijd 100x100m. Maar ook als je minder vaak, of een 
kortere afstand wil zwemmen ben je van harte welkom. Sterker, deze 24-uurs opzet 
geeft ook de mogelijkheid voor jeugdteams om met elkaar 30×75, of ouders met hun 
kinderen die 10×50 willen proberen. Alles mag, en er kan veel. 
 
Via het inschrijfformulier kun je je gelijk opgeven. Dat kan individueel en je kunt ook 
aangeven dat je graag met bijv. je teamgenoten zou willen zwemmen. Op het 
formulier kun je aangeven op welke tijden je beschikbaar bent en hoeveel je zou 
willen zwemmen. We zoeken uiteraard liefhebbers voor de nachtelijke zwemuren. 
Wanneer kun je nou om 4 uur ’s nachts banen trekken, pak die kans! 
 
ZVL-1886 zet zich in voor Spieren voor Spieren en dat is dus ook dit jaar ons goede 
doel. Er is geen inschrijfgeld of verplichte bijdrage. In plaats daarvan moedigen we 
mensen aan om te doneren aan Spieren voor Spieren. Voor de 2019 Albert Spijker 
Memorial werd er een recordbedrag van maar liefst €12.462 opgehaald! Ook dit jaar 

is er weer een speciale uitdagings-pagina. Via de knop  kun je direct een 
individuele- of team-actie als onderdeel van deze uitdaging starten. 
 
Alvast dank voor uw bijdrage! 
 
Elke 2 minuten wordt er gestart, bedenk dus voor jezelf hoe hard je zwemt en of je 
dan dus 25/50/75/100 meter wil zwemmen. Denk ook aan het feit dat in die 2 
minuten ook nog een beetje rust wel wenselijk is. Voorbeeld: ik zwem 100 meter in 
1:40 tot 1:45. Dan heb ik dus 15 tot 20 seconden rust voordat ik aan de volgende 100 
meter begin. We zullen proberen om de juiste mensen bij elkaar in de baan te leggen 
qua snelheid en achtergrond. 
 
De inschrijfperiode sluit donderdag 24 december. Wees er dus snel bij, want vol=vol. 
 
Na sluiting van de inschrijfperiode krijg je van de organisatie verdere informatie over 
starttijd etc. 
Disclaimer: gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar ivm Corona beloven we niks 
maar we doen onze uiterste best om aan alle wensen te voldoen. 

   

   

https://www.zvl-1886.nl/2020-albert-spijker-memorial-100x100/
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/2020-albert-spijker-memorial
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/2020-albert-spijker-memorial/aanmelden
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Waterpolo 
 

 
 

 Waterpolo 
Na de algehele lockdown van 2 weken zijn de ‘1.5m trainingen' weer opgestart. Voor 
de senioren betekent dat gedurende de gehele training in bubbels van maximaal 4 
spelers, op 1.5m afstand van elkaar, wordt getraind. De jeugd mag wel volop trainen 
en spelen ook onderlinge oefenwedstrijden op zaterdag. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen binnen de richtlijnen gebruik kan maken van het zwembad, houden alle 
trainingen 5 minuten eerder op. Dan kan de volgende groep op tijd naar binnen, 
zonder in een overvol bad te moeten lopen. 
 
Overigens zullen er, net als in normale jaren, tijdens de kerstvakantie (20 december - 
3 januari) GEEN trainingen zijn. 
 
Wanneer de competitie weer van start gaat, is nog onzeker. Voorlopig houdt de KNZB 
rekening met een hervatting op 16 januari. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, zal 
afhangen van de ontwikkeling van de coronacijfers. Tot die tijd: blijf veilig, hou 
afstand en draag zo je steentje bij aan een snelle herstart van de competitie. 
 
Mocht je je nog vervelen tijdens de kerstvakantie: volg de cursus basisscheidsrechter! 
Dit is de jurycursus nieuwe stijl. Deze e-learning cursus is verplicht voor ieder lid vanaf 
16 jaar. Een groot aantal jeugdleden is hiervoor aangemeld, helaas heeft nog lang niet 
iedereen deze met goed gevolg afgerond. Dus meld je alsnog aan bij jury@zvl-1886.nl 
en doe het examen! Zonder jury geen wedstrijden. 

   

De Leidse Zwemschool 
 

 
 
 
 

 

 De Leidse Zwemschool 
De discipline leszwemmen wordt per 1 januari formeel omgedoopt tot De Leidse 
Zwemschool. Een pakkende naam met een eigen logo. Hopelijk nog beter vindbaar 
voor ouders en kinderen die zich oriënteren op de mogelijkheden om de ABC 
zwemdiploma’s te halen. 
 
De afgelopen maanden moesten de lesgevers, de ouders en leskinderen flink 
improviseren. De huidige ‘corona maatregelen’ betekenen dat ouders niet meer de 
lessen kunnen volgen maar op afstand – of in zwembad de Zijl zelfs buiten – moeten 
wachten. Ook brengen de maatregelen met zich mee dat de lessen ingekort zijn. 
 
De afgelopen weken hebben er weer bijna 100 kinderen hun A, B en C diploma 
gehaald. Helaas zonder trots toekijkende ouders maar wel met trots toekijkende 
lesgevers. 
 
Achter de schermen is er ook veel werk verzet. Alle leskinderen zijn ingevoerd in 
Zwemscore en de administratie is nu volledig omgezet van Sportlink naar Zwemscore. 
Een omvangrijke omzetting en het bestuur is trots op die personen die dit hebben 
gerealiseerd. 
 
Tenslotte is in september besloten te stoppen met de zwemlesmethode 
Superspetters. Per 1 oktober zijn er geen nieuwe kinderen meer gestart. Alle kinderen 
die nu nog Superspetters volgen kunnen natuurlijk nog wel hun diploma halen. 
Nieuwe kinderen wordt uitsluitend zwem ABC lessen aangeboden. Dat maakt het 
operationeel een stuk eenvoudiger voor De Leidse zwemschool. 

   

mailto:jury@zvl-1886.nl?subject=Aanmelden%20curusus%20basisscheidsrechter
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Wedstrijdzwemmen 
 

 
 
 

 Wedstrijdzwemmen 
We hebben inmiddels de eerste van drie onderlinge wedstrijden kunnen organiseren. 
Er is een grote belangstelling om deel te nemen. Bij deze wedstrijden komen naast de 
startvergunninghouders tot en met 17 jaar ook onze aankomende 
wedstrijdzwemmers aan de start. De zwemmers die op de maandagmiddag trainen. 
De resultaten zijn erg goed. Veel persoonlijke records. Op zaterdag 12 en 19 
december organiseren we de tweede en derde ronde. 
 
Op zondag 3 januari staat er een LAC-wedstrijd gepland in De Zijl. Ook deze wedstrijd 
zullen we als onderlinge wedstrijd organiseren. Deze wedstrijd is in eerste instantie 
bedoeld voor de zwemmers van 18+ en zal worden aangevuld met jongere 
zwemmers. Deelname zal afhangen hoe de inschrijving is. Informatie over deze 
wedstrijd volgt nog. 
 
In de Nieuwsbrief Zwemmen van de KNZB van vrijdag 4 december heeft de KNZB 
informatie gegeven over de komende zwemwedstrijden. 
De NJJK is wederom verschoven en nu gepland in het laatste weekend van maart. Ook 
de bepalingen van deze kampioenschappen zijn inmiddels gepubliceerd. 
In de maanden december t/m februari zullen er geen officiële wedstrijden kunnen 
worden georganiseerd, doch alleen onderlinge wedstrijden. 
Dit betekent dat de 2e en 3e ronde van de Nationale Zwemcompetitie virtueel wordt 
gehouden, alsmede de Minioren Club Meet en het Minioren Circuit in deze maanden. 
Rond 4 en 5 van de Nationale Zwemcompetitie zou dan weer als normale wedstrijd 
georganiseerd kunnen worden met meerdere verenigingen. Echter alles onder 
voorbehoud. 
 
Kijk ook even op de KNZB-site voor de zwemkalender en de diverse wijzigingen. 
De trainers en de leden van de zwemcommissie zullen binnenkort overleggen hoe we 
dit moeten gaan organiseren. We zullen in een aparte Nieuwsbrief Zwemmen jullie 
informeren over de wedstrijden in de komende tijd. 
 
In tegenstelling tot wat we eerst gepubliceerd hebben op de ZVL-1886 site zijn er een 
aantal zwemtrainingen die toch door gaan in de kerstvakantie. 
Alle zwemtrainingen gaan door, met uit zondering van: 
Donderdag 24 december  18:00 – 19:00 uur Kerstavond 
Vrijdag 25 december     1e Kerstdag 
Zaterdag 26 december     2e Kerstdag 
Donderdag 31 december    Oudejaarsdag 
Vrijdag 1 januari     Nieuwjaarsdag. 
 
De zaaltrainingen voor de Minioren op de woensdag middag gaan ook in de 
kerstvakantie gewoon door. 
Voor de Masters gelden de trainingsuren zoals deze nu ook van toepassing zijn, dus 
aanmelden voor een training. 
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Bestuursleden, zwemlesgevers, 
vrijwilligers G-zwemmen, 
vrijwilligers jurytafel, lid WPC 
voor DG jeugd, tijdwaarnemers 
zwemwedstrijden en 
scheidsrechters gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote en zeer actieve vereniging. Dat kunnen we zijn dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. Heb je - naast het sporten - interesse om mee te denken en 
doen binnen ZVL-1886 dan ben je van harte welkom. Op diverse plekken kunnen we 
enthousiaste ondersteuning goed gebruiken. 
 

• Bestuur – binnen het bestuur komt in 2021 de functie van penningmeester 
vacant. Het bestuur is voornemens de functie van penningmeester op te splitsen 
in twee functies. 

• Zwemmen / Waterpolo – omdat we onder normale omstandigheden veel 
wedstrijden organiseren is er veel behoefte aan officials die wedstrijden 
begeleiden variërend van scheidsrechters tot tijdwaarnemers. 

• De Leidse Zwemschool – ZVL-1886 verzorgt 6 dagen in de week zwemlessen en 
is daarvoor op zoek naar mensen die het leuk vinden zwemles te geven of mee 
te helpen de PR & communicatie rondom De Leidse Zwemschool een impuls te 
geven. 

• De afdeling waterpolo zoekt per direct een materiaalman/vrouw 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• De afdeling waterpolo zoekt een vrijwilliger die wil helpen met de afhandeling 
van tuchtzaken 

• Vrijwilligers die zich inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren 

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 
 
Heb je interesse of wil je nadere informatie? Spreek een bestuurslid of lid van de 
zwem-, waterpolo- of triathlon-commissie aan of e-mail naar bestuur@zvl-1886.nl. 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

mailto:bestuur@zvl-1886.nl

