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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 

Zaterdagen  

14.00-
18.00 uur 

Jeugd oefenwedstrijden (op aangeven trainers). 

19 juni Swim-in Leiden: Baas van het bad 

 
Nieuwsbrief van het bestuur ontvangen (verstuurd 29 mei)? 
Zo niet, lees de nieuwsbrief via deze link: https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-
bestuur/ .  
Tip: Geef uw goede emailadres door aan de ledenadministratie, zodat u vanaf nu wel 
de nieuwsbrief van het bestuur ontvangt. 
 
Volg ons ook op facebook en/of instagram: 
Hier staan vaak ook meer foto’s van de activiteiten. 

 
ZVL 1886 Waterpolo 
 
 
 

 
Terugblik 
Eerste training in De Vliet 

 
 
 

  

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
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Vervolg terugblik 
Training in de Vliet 
 

 
 
 

Eerste binnentraining 

Eindelijk!!!                        Na maanden niet zwemmen en daarna alleen buiten zwemmen. Mochten vandaag de E en F 
jeugd binnen trainen. Wat een feestje!!! De kinderen waren heel uitgelaten en super blij. 
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Vervolg terugblik 
Oefenwedstrijdjes mini en E-tjes 29 mei 2021 

 

 
Oefenwedstrijdjes D-tjes 29 mei 2021 
Team haai 

  

 
Zwembad De Vliet 
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Swim-in Leiden 
Baas van het bad 
 

 
 
 
 

 Swim-in Leiden: Baas van het Bad  
Onze openwaterwedstrijd in de Leidse singel kan vanwege de coronamaatregelen 
ook dit jaar niet doorgaan. Maar het team achter Swim-in Leiden komt met een 
alternatief: een openwaterwedstrijd in buitenbad De Vliet. Voor de zwemmers, 
waterpoloërs en triatleten van ZVL-1886 en de studenten van Aquamania. Wie 
wordt Baas van het Bad? In De Vliet zetten we op zaterdagavond 19 juni een 
parcours uit met boeien, zoals we normaal zouden doen in de singels. Iedere 
groep start met een tijdrace: één ronde zwemmen, zo hard mogelijk. Daarna 
zwemt iedereen nog een tweede keer, over meerdere rondes, waarbij je strijdt 
tegen zwemmers van dezelfde snelheid. De allersnelste zwemmers kwalificeren 
zich voor de Grote Finale van Baas van het Bad. Hierin zijn zowel snelheid, tactiek 
als conditie bepalend voor de eindoverwinning. Wie finisht als eerste en mag zich 
de Baas van het Bad noemen? Swim-in Leiden: Baas van het Bad is open voor alle 
leden van ZVL-1886 Tetteroo en leden van Aquamania en is gratis. De organisatie 
houdt rekening met de coronamaatregelen.  
Meer informatie krijg je via de zwem-, waterpolo- en triatloncommissie.  
Voor meer informatie over dit evenement: https://www.zvl-1886.nl/swim-in-
leiden-baas-van-het-bad/  
 

DG2 
 

 

 DG2 is omgedoopt tot team Lidl 

 
  

Club van het jaar 

 
 
 
 

 
 

  
 
Club van het jaar 
De winnaars zijn bekend. Helaas kwamen we tekort in Leiden, we eindigden op de 
tweede plaats. 
 
 
 
 
 
 

https://www.zvl-1886.nl/swim-in-leiden-baas-van-het-bad/
https://www.zvl-1886.nl/swim-in-leiden-baas-van-het-bad/
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Oude foto’s gezocht 

 

 Oproep voor oude foto’s/documenten uit de clubhistorie voor nieuw clubhuis. 
Het nieuwe zwembad gaat er komen, dat is fantastisch nieuws. Bij een nieuw 
zwembad hoort ook een nieuw clubhuis. Voor de inrichting en aankleding is een 
clubhuiscommissie in het leven geroepen. 
Deze commissie is op zoek naar foto’s/documenten uit de archieven van alle 
verenigingen en geledingen. Denk aan een tijdlijn met belangrijke data uit de 
clubgeschiedenis van LZ1886, Leidse Golfbrekers, De Zijl enz. ondersteund met 
mooie foto’s. Van leszwemmen tot waterpolo, van zwemmen tot triatlon. 
Heb je een archief thuis of foto’s/documenten die ons kunnen helpen? Of ken je 
iemand die dat kan? Laat het ons weten. Mailen kan naar alida.olijve@live.nl 

Oproep Taptoe-hulp 
 

 

 Nieuwe mensen gezocht voor de taptoe coördinatie! 
Veerkrachtig dat is het thema van de 3 Oktoberviering van 2021. En als iets 
veerkrachtig bleek te zijn dan zijn het wel de sportverenigingen van Leiden. Meer 
dan een jaar is er op en rond de sportvelden nauwelijks iets mogelijk en toch 
blijven vrijwel alle Leidse verenigingen positief. Nu we langzaam weer stappen 
maken naar het gewone leven is het ook voor jullie als sportvereniging tijd om 
weer zichtbaar te worden. Dus laat je zien! 
Een leuke klus voor mini/E /D ouders die iets wil doen, maar niet het hele jaar... 
 
Bel of app met Evelijn (moeder Elena en Benjamin) 06-21232945 voor meer 

informatie!            � 

Nationale sportloterij 
 

 
 

 Nationale sportloterij 
SPELUITLEG 
Maak kans op unieke prijzen en steun tegelijkertijd onze club. Daar gaat het om 
bij de Nationale Sport Loterij. De loterij is in het leven is geroepen om de door 
Corona zwaar getroffen amateursport te ondersteunen. Koop nu een lot, 
selecteer ZVL-1886 (7 euro per lot gaat naar de club) gaat en je maakt direct kans 
op mooie prijzen. De trekking geschiedt door een notaris op 24 september 2021. 
Er worden maximaal 600.000 loten verkocht en er zijn honderden prijzen 
beschikbaar. De kans dat je in de prijzen valt is dus groter dan ooit! 
 
HOE WERKT HET? 
De Nationale Sport Loterij is een online initiatief. Je kunt dus geen fysieke loten in 
bijvoorbeeld een winkel kopen. Op deze site selecteer je eenvoudig het aantal 
loten dat je wilt aanschaffen. Het bestelproces is eenvoudig, binnen een minuut 
kun je de bestelling afronden. Een lot kost €10,-, hiervan wordt €7,- direct 
gedoneerd aan de door jou gekozen sportvereniging. 
 
WAAR DOEN WE HET VOOR? 
Het nieuwe zwembad staat er helaas nog niet, maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. Zo is er al een commissie die meedenkt over de inrichting van het 
nieuwe clubhuis. Er zijn al mooie ideeën, maar die kosten geld. Daarom zamelen 
we door middel van de Nationale Sportloterij geld in ten behoeve van het nieuwe 
clubhuis. Om zo voor iedereen een mooie, gezellige plek te maken om samen te 
komen waar de hele club zich thuis voelt. Doe je mee? 
 
https://nationalesportloterij.nl/lot-kopen/winkelmand?org=abe0d193-9142-
4b3b-a2ee-db5c4ba2b8f4  

https://nationalesportloterij.nl/lot-kopen/winkelmand?org=abe0d193-9142-4b3b-a2ee-db5c4ba2b8f4
https://nationalesportloterij.nl/lot-kopen/winkelmand?org=abe0d193-9142-4b3b-a2ee-db5c4ba2b8f4
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EJK-kwalificatie 
jongens onder de 15 in 
Kroatie 
 

 
 
 
Met Mila Spee (nr7) 
van  ZVL-1886 
 
 

 Oranje jeugd EK-kwalificatie jongens onder de 15 
 
De Nederlandse jongens onder de 15 jaar kunnen zich van vrijdag 28 tot en met 
zondag 30 mei in Sibenik (Kroatië) kwalificeren voor het Europees Jeugd 
Kampioenschap (EJK), dat van 4 tot en met 11 juli wordt gehouden in Loulé 
(Portugal). Samen met Litouwen, Duitsland en gastheer Kroatië strijdt het team 
van jeugdbondscoach Johan Aantjes om twee plekken op het EJK voor de jaargang 
die is geboren in 2006 of later. 
 
Aantjes selecteerde de volgende dertien spelers voor het kwalificatietoernooi: 
David de Vries (ZPC Het Ravijn / RTC Zwolle), Diede de Goey (PSV / RTC 
Eindhoven), Esra de Zwaan (AZC), Imme van der Schaaf (VZV Njord / RTC 
Eindhoven), Luca van der Sanden (UZSC / RTC Utrecht), Marcus van Straaten (De 
Ham / RTC Zaandam), Mila Spee (ZVL 1886 / RTC Leiden), Rick Terlouw (Widex GZC 
Donk), Sven Silvis (ZPB H&L Productions / RTC Dordrecht), Syb Willekens (ZPB H&L 
Productions / RTC Dordrecht), Ties Boorsma (De Ham), Jorrit van der Weijden 
(Widex GZC Donk) en Wessel de Ligny (Polar Bears). De ploeg wordt, naast 
Aantjes, begeleid door assistent-coach Arjen Silvis en fysiotherapeut Gilian 
Rijnsaardt.  
 
Wedstrijdprogramma 
 
Vrijdag 28 mei 
18.00 u Litouwen – Kroatië 
20.00 u Duitsland – Nederland 
 
Zaterdag 29 mei 
17.00 u Kroatië – Nederland 
19.00 u Duitsland – Litouwen 
 
Zondag 30 mei 
09.00 u Kroatië – Duitsland 
11.00 u Nederland – Litouwen 
 
De wedstrijden van Kroatië worden via een livestream uitgezonden.  
Link: https://www.hvs.hr/ 
 
 

 
EJK-kwalificatie 
Meisjes onder de 15 in 
Hongarije 
 

  
Oranje jeugd EK-kwalificatie meisjes onder de 15  
Bij de meiden zitten van ZVL-1886 Nousha, Caitlin en Tess in de voorselectie. 
De selectie vindt binnenkort plaats. 
Dit toernooi is van 27-6 tot 4-7 in Szentes Hongarije. 

 
Succes meiden! 

https://www.hvs.hr/
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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:  
 

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 


