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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 

  

 
Terugblik 
 
Sneeuwpret 
Tijdens het winterse weer zijn er veel sneeuwpoppen gemaakt.  

  
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers kon er ondanks de lockdown toch getraind 
worden. Hierbij waren er veel creatieve ideeën. Training in een oud Romeins fort, op 
de sportvelden bij de Boshuizerkade, in het koude water van openluchtzwembad De 
Hoorn en een heuse circusles voor de meiden van DG1.  
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Waterpolokampen.nl 
 

 

 Waterpolokampen voor de jeugd 
 
Vanaf 2019 hebben voormalig bondscoach Paul Metz, trainer Ton Kloosterman, 
organisatietalent Esther van der Reep en sport en spelspecialist Karin Hogendorp 
de handen ineen geslagen om de waterpolokampen in Nederland weer nieuw 
leven in te blazen. Waterpolokampen.nl is een nieuwe organisatie die als 
doelstelling heeft om elke schoolvakantie waterpolokampen te organiseren 
waarin op verschillende niveaus en leeftijden het waterpoloinzicht en -
vaardigheden nog verder vergroot gaan worden. Trainers/coaches krijgen ook de 
kans om deel te nemen en zich persoonlijk te ontwikkelen tijdens de 
waterpolokampen.  
 
Tijdens de waterpolokampen staan natuurlijk de vele waterpolotrainingen 
centraal. Hierbij maakt de organisatie ook gebruik van individuele video-analyses 
en landtrainingen. Buiten de waterpolotrainingen om hebben ze een uitgebreid 
programma met sportieve- en recreatieve activiteiten. Naast de sporttechnische 
kant is er ook genoeg ruimte voor de sociale- en emotionele ontwikkeling. 
 
Er zijn waterpolokampen voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen zoals o.a. 
GirlzOnlY, en Goalkeepers OnlY. Ook organiseren ze dagkampen en houden ze 
specialisatietrainingen voor midvoors, midachters, snel & beweeglijke spelers, 
schutters en linkshanders. 
 
Dus ben je een echt waterpolodier? Lid van een waterpolovereniging? En wil je 
nog beter worden?  
 
Of ben je een ambitieuze waterpoloër/ster die ook graag in de vakantie zijn/haar 
waterpolo inzicht en -vaardigheden wil verbeteren? 
 
Kijk dan voor meer informatie over de kalender en inschrijven op hun website. 
https://www.waterpolokampen.nl/  

Spreekbeurt Maud 
 
 
 

 Spreekbeurt 
Maud uit de mini's hield haar spreekbeurt over....waterpolo! De klas was super 
enthousiast en is uitgenodigd voor een proeftraining. De spreekbeurt leverde een 
dikke 10 op! 
                                         
 
 
 

   

https://www.waterpolokampen.nl/
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In Memoriam 

 

 IN MEMORIAM: IVO TRUMBIC 
Ivo Trumbic is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Trumbic is een van de 
grootste Kroatische waterpolospelers en heeft onnoemelijk veel betekend voor 
het Nederlandse waterpolo.  
  
Trumbic werd geboren op 2 april 1935 in Split en speelde vanaf z’n elfde 
waterpolo bij Jadran Split. De eerste vijftien jaar in de Adriatische Zee. Daarna 
speelde hij acht jaar voor Mladost Zagreb waarmee hij – net als met Jadran - 
meerdere keren landskampioen werd en in 1967, 1968 en 1969 drie keer de 
Europacup 1 won. Na Mladost kwam hij uit voor Olympiakos. Hij bezorgde de club 
de eerste Griekse titel in dertig jaar. 
  
Van 1959 tot 1969 speelde Trumbic 159 wedstrijden voor het nationale team van 
Joegoslavië. In 1964 won hij zilver op de Olympische Spelen in Tokio, maar zijn 
absolute hoogtepunt als speler bereikte hij vier jaar later op de Olympische Spelen 
in Mexico. Joegoslavië won goud en Trumbic werd uitgeroepen als beste speler 
van het toernooi.  
  
Trumbic is van enorme betekenis geweest voor het waterpolo in Nederland. Met 
de geboren Kroaat als trainer aan het roer boekte het Nederlands mannenteam 
halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw veel progressie, met als 
hoogtepunt de bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Montréal in 1976. 
Vier jaar later eindigde Oranje in Moskou als zesde. 
  
Na een rondgang als succesvol bonds- en clubcoach in verschillende andere 
landen, keerde Trumbic terug op Nederlandse bodem om in de periode 1990-1995 
het mannenteam weer nieuwe impulsen te geven. Onder zijn leiding kwalificeerde 
Nederland zich voor de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Na zijn tweede 
periode als bondscoach bleef Trumbic actief als clubcoach en technisch directeur 
van AZ&PC Amersfoort. 
  
Maar de invloed van Ivo Trumbic op het Nederlands waterpolo ging veel verder 
dan Oranje en AZ&PC. In de jaren zeventig schreef hij het boek ‘Waterpolo’ ter 
ondersteuning van de waterpolotrainersopleidingen. Talloze Nederlandse trainers 
hebben mede dankzij dit standaardwerk hun spelers en speelsters veel beter 
kunnen begeleiden op onder meer technisch, tactisch en conditioneel/fysiek 
gebied. 
  
Sinds 2015 is Ivo Trumbic opgenomen in de internationale ‘Swimming Hall of 
Fame’. In 2018 benoemde de KNZB hem tot Lid van Verdienste van de KNZB. In 
2020 ontving hij de Franjo Bučar Lifetime Achievement Award, de belangrijkste 
sportprijs van Kroatië 
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Sofie Ceelie (BM)  

 

Iefke tijdens het OKT 
 

 Olympisch Kwalificatie Toernooi 
Tijdens het afgelopen OKT werden de wedstrijden van commentaar voorzien door 
onze eigen Iefke, samen met Erik van Dijk. 
 

 
 
Tijdens het het OKT wisten de heren zich helaas niet te kwalificeren voor de 
Olympische spelen. Dit geldt gelukkig niet voor de dames. Zij wisten wel het 
felbegeerde ticket voor Tokio binnen te halen. Van harte gefeliciteerd dames! 
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Transfer nieuws 
 

 Transfer nieuws 
 
Dit seizoen is een raar seizoen. Weinig wedstrijden afwijkende trainingen. Van 
competitie naar alleen onderling wedstijden spelen. Van op het veld 
buitensporten en geen badwater naar buiten zwemmen in De Hoorn. Hopelijk 
straks weer gewoon binnen trainen eind maart. Maar binnen de WPC zijn we al 
aan het kijken naar volgend seizoen. Wie schuiven er door, wie blijven er nog een 
jaar in dezelfde leeftijdsgroep?  
 
De eerste transfer is al rond. Ben blij jullie te kunnen melden dat Kirsten de 
nieuwe DG coördinator gaat worden. Komende weken zal ze de taken langzaam 
overnemen opweg naar een hopelijk "gewoon" nieuw seizoen. 
 
David blijft de EG doen en gezamelijk met de trainers zullen we naar de 
teamindelingen en trainers coaches van volgend seizoen gaan kijken. 
 
Arjan 
    Start bouw nieuw 

zwembad 

 Bouw nieuw zwembad en ijshal aan de Vliet start deze zomer 
 

 
 

Leiden krijgt een sportboulevard langs de Vliet. De aanbesteding van het 
Combibad en ijshal De Vliet is succesvol afgerond en het is de bedoeling dat al 
komende zomer de schep in de grond gaat. Eind volgend jaar moet het duurzame 
sportcomplex worden opgeleverd. 

      
Nieuwsbrief 
 

 Nieuwsbrief van het bestuur 

Ontvang je nog geen nieuwbrieven van het bestuur (zoals laatst over de 
contributie). Geef even een goed mailadres door via leden administratie. 
ledenadministratie@zvl-1886.nl  
 

   
   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: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl

