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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 

15 mei Opening zwembad De Vliet 

 
Volg ons ook op facebook: 
Hier staan vaak ook meer foto’s van de activiteiten. 

 
ZVL 1886 Waterpolo 
 
 
 

 
Terugblik 
Paastraining mini/EG 
We hadden vandaag een leuke paastraining onder leiding van onze paashaas Willemijn. De 

kinderen hadden veel plezier met het jeu-de-paas, de paastafette en de paas-memory 😄🐰 
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Vervolg terugblik 
Paastraining DG 

 
 

 
 
 
Buiten trainingen.  
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Vervolg terugblik 
Vanochtend (17 april) gingen 50 F-E-D kinderen klimmen, klauteren, rennen, tijgeren bij Fort Alpha tijdens een 
obstacle en survival training in Alphen. Wat een super leuke ochtend was het! 
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Zwembad De Vliet 
 

 Opening zwembad de Vliet 
Helaas vergen de renovatiewerkzaamheden in zwembad De Vliet meer tijd dan 
vooraf was ingeschat. Het gevolg is dat we als vereniging pas vanaf 15 mei van De 
Vliet gebruik kunnen maken voor hervatting van het trainingsprogramma. Omdat 
de binnenbaden nog niet open zijn hebben we een uitgebreid 
trainingsprogramma in De Vliet uitgewerkt waarbij alle leeftijdsgroepen aan bod 
komen. 
 
 
 

 
 

Club van het jaar 

 
 
 
Lintje voor Iefke 
 

 

 Club van het jaar 
Stem je ook op ons? 
Je kunt nog stemmen tot en met 24 mei!  
 
Kijk op  
https://www.clubvanhetjaar.nl/ 

en stem op ZVL-1886!                        
 
 
 
 
Lintje voor Iefke 
Ongelofelijk trots zijn wij als club op Olympisch waterpolo kampioen, oud 
speelster van ZVL-1886 en huidige dames coach van ZVL-1886 Iefke van Belkum.  
Vrijdag 26 maart 2021 is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Mooie persoonlijke woorden werden aan haar gericht door o.a. Wethouder Paul 
Dirkse, Tjeerd Scheffer, Martijn Peetsold, oud bondscoach, Robin van Galen en via 
opgenomen video’s door oud teamgenoten, coaches en andere bijzondere 
mensen in haar leven. Partner @tnederend kreeg de eer haar het lintje op te 
spelden. 
 
Door de geldende coronamaatregelen konden slechts dertig mensen bij de 
uitreiking van het lintje zijn. Sleutelstad zond de gebeurtenis daarom live uit op tv. 
Heb je het gemist?  
Terugkijken naar deze bijzondere middag voor Iefke kan op de site van 
Sleutelstad: alle video's van Uitreiking lintje Iefke van Belkum. 
https://sleutelstad.nl/programma/topsport-leiden-special/ 
 

https://www.clubvanhetjaar.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsleutelstad.nl%2Fprogramma%2Ftopsport-leiden-special%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_f8J_tw-Onvct9REtmhyxRiVAfIZ3hSAGeUxY_Y9m4BPymNvX9EMRe1c&h=AT2vyjseqgvQEVlPCOIM_XVuV3Bne_uJ5llBCQVsO35Mjbu8oEqDblw_BOkyw_UrUyhhK2tqDWZ8cWUk8WZCcbfhG1aSW-oxNQygUWt0vr8q5IK9bWJP9GPI3dG70dtA2n_KljxZGyXtZWmpFg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2k_EgwCAiWNyaFYg1srZFtqjAhk0jBlCVS5ZkaJm9rCVfhKl1JDwdmvWjfL3tQttztvD6wIYoCsnS2muENCrrivVWsouQiJ87hMJ0uXGQijLKAl2JRjNVt3HmNmz6_EpGrRvjwm3xAdedYDsaxMA9vILovqZLGEWADNKzepi3m3xw
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Clinic 
openwaterzwemmen 
 

 

 Clinic openwaterzwemmen 
Hallo waterpoloërs,  
We willen binnen de waterpolo afdeling van de vereniging een clinic 
openwaterzwemmen organiseren in de Wijde Aa tussen Hoogmade en 
Woubrugge. Om deze clinic extra interessant te maken hebben we een speciale 
zwemgast kunnen regelen.  

Irene van der Laan;  
Deze marathonzwemster is bereid om 
samen met ons de clinic te geven en ons van 
de nodige informatie te voorzien. Ze had 
ooit het zwemwereldrecord Dubbele 
Kanaaloversteek (1983), daarnaast heeft ze 
de nodige openwater km ’s en records 
gezwommen. We zijn zeer verheugd dat ze 
dit met ons wil organiseren. 

We zouden het op 8 mei willen organiseren vanaf 12 uur, aangezien er voor ons 
ook veel variabelen zijn met alle omstandigheden zoals het weer, 
watertempratuur, interesse en corona maatregelen, zullen we kijken of we één of 
meerdere tijdstippen starten.  
 

Als er interesse is vanuit de jeugd, zouden we bij te lage water temperaturen later 
in het seizoen nog een moment uit kunnen kiezen.  
Opgeven kan vanaf DG teams en ouder en tot 5 mei 2021. 
Benodigdheden: badkleding, badmuts, bril, slippers.  
Zorg voor warm drinken en voldoende kleding om daarna weer warm te worden. 
Mocht je over een zwemboei beschikken neem deze dan mee, anders regelen wij 
hem.  
 

We horen graag via het onderstaande e-mail adres of je hieraan wil deelnemen of 
geef het door aan je coach/teambegeleider.  
E-mail: proeftraining@zvl-1886.nl geef de volgende punten even door in je 
aanmeld-email: 
Naam, team, tel. nr., mail, zwemboei: ja/nee  
 

* Het openwater zwemmen is geheel op eigen risico 
Zie voor de routebeschrijving bijlage 1 van deze nieuwskrant. 
 

Nieuwe coördinator 
BM en CM 

 
 
 
 

 

 Nieuwe coördinator BM en CM 
Beste BM-CM (kader)leden, 
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik na een goede 5 jaar mijn rol als 
coördinator voor de BM en CM meidenteams binnen de Waterpolocommissie van 
ZVL-1886 ga beëindigen. Deze rol zal met ingang van het nieuwe seizoen 
overgenomen worden door Arjan Pont. Voor velen zal Arjan bij jullie bekend zijn. 
Binnen de WPC was hij de afgelopen tijd de coördinator voor de DG-jeugd. Deze 
DG-rol zal nu overgenomen worden door Kirsten Park. 
 

De komende tijd zal ik samen met Arjan ervoor zorgen dat de taken netjes 
overgedragen worden. Wat mezelf betreft, Ik ga zeker niet weg, en zal voor de 
komende tijd aanblijven als algemeen lid binnen de WPC. Daarnaast zal ik de 
zaken die ik nu al doe voor de vereniging, zoals ICT-taken (website, communicatie, 
e-mail, livestreams etc.), interface naar Spieren-voor-Spieren en adviseursrol 
richting het bestuur blijven vervullen. 
 

Tot slot wil ik jullie bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. 
Jullie allemaal veel sportief succes voor de komende periode, en hopelijk gaan we 
weer snel terug naar normaal en kan eenieder komend seizoen weer lekker gaan 
trainen en competitie spelen. 
 

Groetjes, Richard 
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Lien Sierag 
onderscheiden door de 
KNZB 
 
 

 

 Lien Sierag onderscheiden door de KNZB 
Wat zijn wij blij met en trots op onze Lien! 
De KNZB heeft Lien gekozen tot vrijwilligster van het jaar! 
Lien Sierag wordt door het bondsbestuur van de KNZB gewaardeerd om haar 
jarenlange inzet voor de club met deze eervolle vrijwilligersprijs. De vereniging 
is blij en trots dat er landelijk erkenning is bij de zwembond voor haar 
jarenlange inzet. 
 
Lien heeft een zeer lange staat van dienst binnen de zwemsport en heeft 
generaties talentvolle zwemleskinderen laten kennis maken met 
wedstrijdzwemmen en waterpolo. Eerst bij LZ1886 en tegenwoordig bij ZVL-
1886 zijn er vele generaties leden die hun lidmaatschap hebben te danken aan 
de overtuigingskracht van Lien. Dat begon al bij de generatie kinderen die 
zwemles van haar had eind jaren ‘70. Dat zijn inmiddels (bijna) vijftigers.  
Petje af voor deze prestatie. 
 
Naast het coördineren en verzorgen van de zwemlessen in zwembad De Zijl 
organiseert Lien ook vele jaren uitjes voor de jeugdleden zoals Paaskamp en de 
activiteiten in de herfstvakantie. Decennialang neemt ze de groep jonge 
recreanten zwemmers onder haar hoede in de periode die volgt na de 
zwemlessen en die de eerste overstap naar het wedstrijdzwemmen maken. 
Tenslotte is zij in samenwerking met anderen de motor achter de organisatie 
van de landelijke Speedo Jaargangwedstrijden wedstrijdzwemmen in voor de 
minioren. 
Lien, gefeliciteerd! 
 

Vacatures binnen de 
vereniging 
 

 

 Vacatures 
Op dit moment zoeken wij kandidaten voor een viertal bestuursfuncties: 
 • Een nieuwe penningmeester. Deze functie is vacant en de vereniging zoekt met 
spoed naar een opvolger (schatting: 4 uur p/w)  
• Een badwater-coördinator (iemand die alle reserveringen coördineert, schatting: 
1 uur p/w)  
• Een nieuwe voorzitter van de zwemcommissie  
• Enthousiaste en veelzijdige zweminstructeurs  
• Materiaalmannen/vrouwen voor de waterpolo. We zijn op zoek naar een 
groepje mensen die zo nu en dan de materialen willen controleren, het gaat echt 
om signaleren. Het gaat bv. om: ballen die zacht zijn, netten van doelen, jurytafel 
spullen allemaal aanwezig? Opgeven kan bij Arjan Pont 
 

Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar leden of ouders van leden 
die een rol willen vervullen als official bij wedstrijden, begeleider bij wedstrijden 
en trainers voor sommige trainingsuren.  
 

Schroom niet om te informeren wat het precies betekent. Dat kan rechtstreeks bij 
één van de bestuursleden van de disciplines of kijk op onze website. 
 
 
 
 
 
 

   
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: routebeschrijving naar open water clinic. 

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 
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Bijlage 1: Routebeschrijving naar open water clinic. 
 
Op de fiets naar de Wijde Aa. 
Startpunt bij de Zijl, rij in de richting van de Willem de Zwijgerlaan en ga over de Zijlbrug richting Leiderdorp. 
Halverwege de afrit kom je een fietsknoopbordje tegen nr 44, volg deze. 

  
Ga richting knoopunt 47, dit is langs de Dwarswetering, let op bij het tweede bruggetje gaat de route naar de 
andere kant van het water en daar staat weer een bordje 47, volg dit naar knoopunt 72 en rij door naar 
knoopunt 43. Hier ga je onder de A4 door richting knoopunt 38, deze volg je door Hoogmade naar knoopunt 
48 en ga je over de Kromme Does richting knoopunt 47. Hier fiets je door naar knoopunt 46 en sla je af over 
het witte bruggetje richting knoopunt 45 maar na ongeveer 1200 meter kom je een zwemsteiger tegen. (Totaal 
ongeveer 9 km). 

 
   
  
Ben je met de auto en kom je bij de Zijl vandaan, dan volg je de borden Utrecht, Rotterdam richting de A4 
Leiderdorp. Je gaat over het viaduct richting Hoogmade, Woubrugge dit is de N446 en deze volg je tot 
hectometerpaal 6.2. Hier kan je de auto parkeren ( ter hoogte van Ofwegen 2) en loop je door over het 
fietspad richting Woubrugge. Na 150 meter kom je het fietsknooppunt 46 tegen volg deze richting knooppunt 
45.  Na 1200 meter kom je de zwemsteiger tegen.  
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Veel succes met de route, dit is alvast een mooie warming up. Die heb je misschien hard nodig. 
Zoals het er nu naar uitziet gaat de temperatuur begin mei oplopen, maar het water blijft altijd een beetje 
achter en zal ergens tussen de 12 en 16 graden zijn. Maar het blijft openwater en daar is niets zeker, lekker 
weer, zon, wind, storm, regen, sneeuw, hagel of ijs, alleen onweer houdt ons tegen ! 
Dus uhhh, geen slappe excuses als het weer niet helemaal mee zit, en je hebt je opgegeven hè !!! 
Als wij weten wie er allemaal aangemeld zijn zullen we kijken of we de groep en tijdstip moeten splitsen en 
laten dit via de mail weten. 
 
Veel plezier met de clinic. 
Met sportieve groet, 
Team openwater 
 


