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ZVL-1886 Tetteroo gaat van start in de Eredivisie! 
 
 
 
Beste leden en sponsoren van ZVL-1886 Tetteroo, 
 
Het zijn bijzondere tijden. Bijna iedereen kent wel mensen die last hebben (gehad) van het coronavirus en 
allemaal ervaren we beperkingen van de maatregelen om het virus in te dammen. Al bijna 6 weken zijn de 
zwembaden dicht. Sommige leden trotseren de kou en blijven genieten van het buitenwater. De meeste 
leden beperken zich noodgedwongen tot niet zwemsporten of kijken misschien naar livestreams van de 
wedstrijden van het Nederlands waterpolo team of zwemkampioenschappen. 
 
Er is door de landelijke overheid voor één groep sporters een uitzondering gemaakt. De topsport competities 
mogen wel van start gaan. De KNZB heeft besloten om op 23 januari opnieuw te starten met de Eredivisie en 
KNZB Beker waterpolo. 
 
De afgelopen weken is duidelijk geworden dat vrijwel alle eredivisie-verenigingen starten met de competitie. 
Hoewel de lockdown is verlengd heeft de KNZB ons verzekerd dat het starten van de eredivisie wedstrijden 
verantwoord is. Er zijn strikte protocollen opgesteld die voldoende vertrouwen geven dat de competitie 
veilig opgestart wordt. Daarom heeft het bestuur, ook in overleg met de spelers en begeleiders van de 
waterpoloselecties, besloten mee te doen aan het bekertoernooi en de waterpolocompetitie. Dat betekent 
dat dit weekend ZVL-1886 Tetteroo Dames 1 om 15.15 uur start met de bekerwedstrijd tegen de dames van 
Het Ravijn en om 17:00 uur komen de heren van PSV op bezoek voor de bekerwedstrijd tegen ZVL-1886 
Tetteroo Heren 1. 
 
Het bestuur blijft de ontwikkelingen van de pandemie volgen en spreekt hier frequent over met de KNZB. 
Tegelijk hebben de selecties zich in de afgelopen weken voorbereid op de start van de competitie. Ze hopen 
alle leden en alle mensen die onze vereniging een warm hart toedragen via de livestream een leuke afleiding 
te kunnen geven om deze moeilijke tijden door te komen. 
 
Livestream 
 
Ondanks dat er bij de wedstrijden van onze dames en heren nog geen publiek aanwezig mag zijn kunnen 
jullie vanuit huis alle wedstrijden meekijken via onze livestream. De juiste link waarop de livestream te zien 
zal zijn zal kort voor de wedstrijd bekend worden gemaakt op de Facebook-pagina van ZVL-1886 waterpolo. 
 
Kort voor de wedstrijd start de live-uitzending. Op de website van waterpolo.nl kun je de links naar alle 
wedstrijden van dit weekend vinden en zie je per wedstrijd staan wanneer er een live-uitzending plaatsvindt. 
Als je op de wedstrijd klikt, kom je automatisch bij de livestream uit. Livestreams kijken is gratis! 
 
We wensen jullie veel waterpolo plezier in deze bizarre tijden 

https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo
https://www.waterpolo.nl/

