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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 whats-app. 
 

Vanaf dit seizoen wordt de nieuwskrant 

via de team whats-app groepen 

verzonden.  

 

Nieuwskrant op de website 
 

Deze nieuwskrant is ook altijd terug te 

lezen op de website. 

https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/  

 Agenda 

Za 3 juli Afsluiting seizoen. 

Ma 5 juli Pasavond zwemkleding 17.45 – 20.15 uur in zwembad De Vliet 

Do 8 juli Pasavond zwemkleding 17.45 – 20.15 uur in zwembad De Vliet 

Ma 12 juli Laatste training D-meiden, C-meiden en B-meiden 
 

Di 13 juli  Laatste training mini’s en EG  

Do 15 juli Laatste training D-jongens. 

Ma 30 aug Eerste training voor de DG in het Vijf Meibad van 18.00-19.00 uur. 
(onder voorbehoud van het nieuwe schema) 

Di 31 aug Eerste training voor de mini’s en EG in zwembad De Zijl 17.15-18.30 
uur. (onder voorbehoud van het nieuwe schema) 

 
 
Teamindeling volgend jaar: 
De teamindeling voor volgend jaar wordt binnenkort bekend gemaakt. 
Er komen 3 EG-teams, 4 DG-teams, 2 CJ-teams, 2 CM-teams, 2 BJ-teams, 2 BM-teams 
en 1 AJ-team. 

Terugblik 
Onderlinge wedstrijdjes mini/EG 12 juni. In het kader van 'samen sporten is nóg leuker', deden zwemmers Sophie, Aryana, 
Rozalia en Wictoria ook mee met een waterpolo toernooitje. Erg leuk! 
Binnenkort mag de waterpolojeugd bij zwemmen meetrainen. 
 
 
 
 

Terugblik 
Onderlinge wedstrijdjes mini/EG. 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Vervolg terugblik 
Swim-in  
19 juni vond de swim-in plaats. Normaal gesproken is dit in de Leidse singel maar vanwege de 
coronamaatregelen dit jaar een alternatief: een openwaterwedstrijd in buitenbad De Vliet. 
Ook dit jaar deden er meerdere waterpoloërs mee.  

 
Spieren voor Spieren  
Niet alleen willen we ons sportief inzetten tijdens Swim-in Leiden: Baas van het Bad. ZVL1886 Tetteroo zet zich ook in voor 
kinderen met een spierziekte. In Nederland zijn er 20.000 kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Jij kunt jouw 
gezonde spieren inzetten om deze kinderen te helpen! Ga naar de website om je in te zetten voor dit goede doel. Elke euro 
telt!  
Via de link kunt u eventueel nog een donatie doen:  
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/2021-swim-in-leiden  
 
DG- onderlingen wedstrijdjes  

 

https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/2021-swim-in-leiden
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EJK meiden 

 
Caitlin,Tess en Nousha alle drie 
geselecteerd voor de EJK in 
Hongarije. 
 

 
 

EJK speelschema meisjes onder 15 

 
De Nederlandse meisjes onder de 15 jaar beginnen zondag 27 juni aan het Europees 
Jeugd Kampioenschap in Szentes (Hongarije). De ploeg van jeugdbondscoach Yasemin 
Smit speelt in de poule achtereenvolgens tegen Servië, Spanje, Italië en Israël.  
 
De volgende speelsters komen in Szentes in actie voor Jong Oranje: Amy 
Kleinlugtebeld (ZPC Het Ravijn / RTC Zwolle), Caitlin van Leeuwen (ZVL-1886 Tetteroo 
/ RTC Leiden), Esmee Ouwens (ZPB H&L Productions / RTC Dordrecht), Iris Vreeling 
(ZPC Het Ravijn / RTC Zwolle), Kiara Heerink (Polar Bears), Luna van Hoff (ZPB H&L 
Productions / RTC Dordrecht), Nousha Kordestani (ZVL-1886 Tetteroo / RTC Leiden), 
Nynke Willemsen (ZPC Het Ravijn / RTZ Zwolle), Pien Gorter (ZPC Het Ravijn / RTC 
Zwolle), Renske Boxsem (ZPC Het Ravijn / RTC Zwolle), Sammie Fokker (UZSC / RTC 
Utrecht), Tatum van der Elst (UZSC / RTC Utrecht) en Tess van der Meer (ZVL-1886 
Tetteroo / RTC Leiden). De begeleiding bestaat naast Smit uit Adam Zaïdi (assistent-
coach) en Joris Bonarius (fysiotherapeut). 
 
Het wedstrijdschema voor Nederland ziet er als volgt uit: 
Poule: 
Zondag 27 juni 14.00 uur: Nederland - Servië  
Maandag 28 juni 18.00 uur: Spanje - Nederland  
Woensdag 30 juni 12.00 uur: Nederland – Italië  
Donderdag 1 juli 12.00 uur: Israël - Nederland  
Vervolg: 
Vrijdag 2 juli: Kwartfinales 
Zaterdag 3 juli: Halve finales  
Zondag 4 juli: Finale 
De wedstrijden in Szentes zijn live te volgen via de website van de LEN.eu (live 
scoreverloop). Mocht er ook een livestream zijn, dan zal die eveneens via de website 
van de LEN te bereiken zijn: http://www.len.eu/?p=18181  
 

 
Janieke Oosting 

 

 Janieke Oosting 
Waterpoloster Janieke Oosting van het Leidse ZVL-1886 was woensdag te gast in de 
eerste aflevering van Sport071 ‘The Road to Tokyo’. De keepster van het Nederlandse 
waterpoloteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio die 24 juli 
van start gaan. Ze vertelt over haar ambities: ”Je geeft niet alles op alles om 
vervolgens achtste te worden.” 
Het hele interview kunt u hier zien en lezen: 
https://sleutelstad.nl/2021/06/05/19-jarige-janieke-oosting-op-weg-naar-tokio-je-
gaat-voor-de-medaille/  

http://www.len.eu/?p=18181
https://sleutelstad.nl/programma/sport071-the-road-to-tokyo
https://sleutelstad.nl/2021/06/05/19-jarige-janieke-oosting-op-weg-naar-tokio-je-gaat-voor-de-medaille/
https://sleutelstad.nl/2021/06/05/19-jarige-janieke-oosting-op-weg-naar-tokio-je-gaat-voor-de-medaille/
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EJK jongens 

  
Max Reychard en David Voorvelt 
zijn geselecteerd voor jong oranje 
onder 17 om het EJK te spelen in 
Praag. 

 

 EJK speelschema jongens onder de 17 

 
De Nederlandse jongens onder de 17 jaar kunnen zich van vrijdag 25 tot en met 
zondag 27 mei in Praag (Tsjechië) kwalificeren voor het Europees Jeugd 
Kampioenschap (EJK), dat van 12 tot en met 19 september wordt gehouden op Malta 
Samen met Polen, Zwitserland, Turkije en gastheer Tsjechië strijdt het team van 
jeugdbondscoach Branko Mitrovic om twee plekken op het EJK voor de jaargang die is 
geboren in 2004 of later. 
 
Branko Mitrovic selecteerde de volgende dertien spelers voor het 
kwalificatietoernooi: Alain van de Bovenkamp (VZC Veenendaal / Waterpolo 
Academie (WPA), Daan Bakker (ZV De Zaan / RTC Zaandam), David Hesselink (ZPC Het 
Ravijn / RTC Zwolle), David Voorvelt (ZVL 1886 / RTC Leiden), Dion Harreman (MNC 
Dordrecht / WPA), Hugo de Vrije (UZSC / RTC Zwolle), Hugo Wouters (ZPC Het Ravijn/ 
RTC Zwolle), Jens Wijgers (Polar Bears / WPA), Kenai Heitink (ZPC Het Ravijn / WPA), 
Lars ten Broek (Polar Bears / WPA), Marnick Snel (Polar Bears / WPA), Max Reijchard 
(ZVL 1886 / WPA) en Pepijn Stevens (Polar Bears/VZC / WPA). De ploeg wordt, naast 
Mitrovic, begeleid door assistent-coach Zeno Reuten en fysiotherapeut Wouter van 
Geel. 
 
Wedstrijdprogramma Jong Oranje 
Vrijdag 25 juni 
10.15 u Polen - Nederland 
17.15 u Turkije – Nederland 
 
Zaterdag 26 juni 
16.00 u Nederland– Zwitserland 
  
Zondag 27 juni 
10.00 u Tsjechië – Nederland 
 
Van elke poule gaan de 1e twee door naar het echte EJK. Deze zal plaatsvinden in 
september. 
De wedstrijden in Praag zijn live te volgen via de website van de LEN.eu (live 
scoreverloop) en via een livestream via deze link: 
https://www.youtube.com/channel/UCHVSxErjXz4iJDsi0kVq_ig   
 

   

https://www.youtube.com/channel/UCHVSxErjXz4iJDsi0kVq_ig
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Pasavonden zwemkleding 

 

 

 Pasavonden zwemkleiding 
Op maandag 5 juli en donderdag 8 juli zijn er weer pasavond voor de zwemkleding. 
De pasavonden worden gehouden van 17.45 – 20.15 uur in zwembad De Vliet.  
 
Verplichte verenigingskleding en gewenste verenigingskleding 
Voor alle disciplines binnen de vereniging gelden voorschriften ten aanzien van 
verenigingskleding tijdens officiële wedstrijden van ZVL-1886. Er is daarbij sprake van 
verplicht gebruik en gewenst gebruik. Het verplicht gebruik heeft betrekking op de 
natte zwemkleding en het verenigingspoloshirt en de bijbehorende korte broek. Het 
gewenst gebruik heeft betrekking op de overige onderdelen van de verenigings-
kledinglijn (zoals trainingspak, badjas, badmuts en sporttas). 
 
Waterpolo 
(1) verplichte natte zwemkleding 
• alle jongens en heren waterpoloërs zijn verplicht om in competitieverband gebruik 
te maken van de zwembroek en de waterpolo cap uit de kledinglijn van ZVL-1886. 
• alle meisjes en dames waterpoloërs zijn verplicht om in competitieverband gebruik 
te maken van het badpak en de waterpolo cap uit de kledinglijn van ZVL-1886. 
• alle jeugd en senioren waterpoloërs dragen in competitieverband een shirt en (bij 
voorkeur) een short uit de kledinglijn van ZVL-1886. 
• Nb. het is niet toegestaan shirts en shorts te gebruiken met uitingen van ZVL-1886 
en met gebruik making van het logo anders dan de kleding uit de kledinglijn van ZVL-
1886. 
(2) gewenste droge kleding 
• Er zijn vesten, trainingsbroeken, badjassen, badmutsen e.d. te verkrijgen binnen de 
ZVL-1886 kledinglijn. Het is niet toegestaan kleding te gebruiken met gebruik making 
van de naam ZVL-1886 en het logo anders dan de kledinglijn van ZVL-1886. 
 
Het volledige kledingprotocol is terug te vinden op onze website: 
https://www.zvl-1886.nl/kledingprotocol/  
 
 

   

Nationale sport loterij 
 

  

 Nationale sport loterij 
Eerder in de nieuwskrant heeft u kunnen lezen over de Nationale sport loterij. Mocht 
u hieraan mee hebben gedaan dan heeft u het geld als het goed is ondertussen weer 
teruggestort gekregen. 
 
Berichtje van het Nationale sport loterij team:  
Laten we voorop stellen: ook bij ons is de teleurstelling groot. Ondanks een grote 
landelijke reclamecampagne (denk aan spotjes op televisie, radio en immense 
reclameborden langs de snelweg) is er structureel te weinig belangstelling voor de 
Nationale Sport Loterij. Verenigingen omarmen het platform slechts mondjesmaat 
waardoor de lotenverkoop marginaal is. Zelfs veelvuldig telefonisch contact met clubs 
heeft geen verschil gemaakt. De organisatie heeft dan ook geen andere keuze dan de 
Nationale Sport Loterij te stoppen. De Nederlandse Kansspelautoriteit is geïnformeerd 
en heeft de vergunning formeel beëindigd per 14 juni. 

  

https://www.zvl-1886.nl/kledingprotocol/
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Kamp 

 

  
Kamp 
In de herfstvakantie gaan we van 18 t/m 21 okt  weer op kamp. 
 
De kampleiding heeft er zin in. 

Afsluiting van het seizoen 

 

 Afsluiting van het seizoen: 
 
Beste Mini’s en E-jeugd,  
Op 3 juli spelen jullie weer gezellig onderlinge wedstrijdjes in het Vijf Meibad. Het 
seizoen is bijna ten einde en dat gaan we samen afsluiten met een BBQ naast 
zwembad de Zijl, in clubhuis de Waterkeet. 
 
De wedstrijden zijn van: 
14:00-15:30 uur en de BBQ staat klaar vanaf 16:00 uur en duurt tot 17:00 uur.  
We vragen een eigen bijdrage van € 2,50  
 
Jij komt toch ook? 
Geef je zsm op bij je coach, trainer, maar iig voor 28-6 ivm het doen van inkopen! 
 
Tot 3 juli!!! Wij hebben er zin in.  
 

De Jeugdcommissie ❤️💙🧡🦁 

 

 

 

 Beste D jeugd, 
 
Het seizoen is bijna ten einde en dat gaan we samen afsluiten met een open water 
clinic en een BBQ naast zwembad de Zijl, in clubhuis de Waterkeet. 
 
De open water clinic wordt georganiseerd bij het Joppe  tussen 15.30 en 16.30 uur. 
Aansluitend staat de BBQ klaar vanaf 17:00 uur en duurt tot 18:00 uur.  
We vragen een eigen bijdrage van € 2,50 (contant bij de BBQ of overmaken ter 
plaatse). 
 
Als je enkel naar de BBQ en/of open water clinic wil komen is dat natuurlijk ook goed! 
 
Jij komt toch ook?  
 
Geef je zsm op bij Kirsten (graag persoonlijk bericht), maar iig voor 28-6 ivm het doen 
van inkopen! 
 
Tot 3 juli!!! Wij hebben er zinin.  
 

De Jeugdcommissie ❤️💙🧡🦁🇳🇱 
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Fort Alpha 

 Beste C, B en A jeugd, 
Op zaterdag 3 juli sluiten we het seizoen af, vieren we met elkaar de versoepelingen, 
de bijna start van de vakantie en gaan we op naar een nieuw seizoen!  
 
We hebben een sportieve middag voor jullie georganiseerd: 
- Verzamelen 13:45 uur Fort Alpha in Alphen a/d Rijn (adres De Bijlen 4, 2406 LL 
Alphen aan den Rijn) https://fortalpha.nl/  
- Van 14:00-15:00 uur buitensporten 
- Van 16:00-18:00 uur Snollebollekes toernooi in zwembad de Zijl 
 
We sluiten af met een BBQ in de waterkeet en hopelijk speelt Nederland dan de halve 
finale om 18:00 uur in Baku!  
 
Natuurlijk staat de tv in het clubhuis aan en gaan we er een mooie middag/avond van 
maken 
 
Kosten: hele programma € 5,- alleen toernooi en BBQ € 2,50 
 
Heb je vervoer nodig van zwembad de Zijl naar Alphen en terug? Geef het aan, dan 
gaan we kijken naar de mogelijkheden.  
 
Geef je zsm op bij je coach, trainer, maar iig voor 28-6 ivm het doen van inkopen! 

Tot 3 juli!!! Wij hebben er zin in. De Jeugdcommissie ❤️💙🧡🦁 

Social media 

 

 Social media 
Wist u al dat u ons op verschillende manier kunt volgen. O.a. via Facebook, Youtube 
en Instagram: 
Hier staan vaak ook meer foto’s van de activiteiten. 

 
ZVL 1886 Waterpolo 
 
 
 
https://www.instagram.com/zvl1886tetteroo_waterpolo/ 
  
 

                              Link naar ons YouTube kanaal is:  
                              https://www.youtube.com/zvl-1886  
 

Jurytafel 

 

 Aanmelden jurycursus. 
Beste ouders, 
 
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig 
achter de jurytafel, het zal bij sommige teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om 
de tafel te vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp schieten 
omdat er niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten 
we een nieuwe cursus en zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen 
vullen.  
 
We verwachten dat van elk spelend lid in de competitie 1 ouder de cursus heeft 
gedaan. Dus is uw kind nu een mini en gaat hij/zij volgend jaar meespelen in de 
competitie, geef u dan op. Zie bijlage 1.  
Het theorie gedeelte wordt gegeven via een online-cursus. 

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
https://www.instagram.com/zvl1886tetteroo_waterpolo/
https://www.youtube.com/zvl-1886
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KNZB waterpolo-app 

 
 

 KNZB waterpolo app 
Wist u dat er een app is van de KNZB voor de waterpolo competitie. 
Hiermee kunt u o.a.: 
- Zien wanneer en waar de wedstrijden zijn (van het hele seizoen). 
- De uitslagen van de wedstrijden zien. 
- Makkelijk meerdere teams of personen volgen als u het sterretje aanklikt. 
 
Het is belangrijk om u aan te melden met het email-adres dat bekend is bij de 
vereniging. Mocht uw zoon of dochter een keer niet kunnen geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan de coach.  
 

Als u bent aangemeld kunt u kiezen uit meerdere profielen/zichtbaarheid van uw 
zoon/dochter. Als vereniging is het handig om in ieder geval de namen zichtbaar te 
hebben. Zo kunnen ook coaches van andere teams makkelijker zien wie er in een 
team zitten en wie ze evt. kunnen vragen om in te vallen. Tijdens wedstrijden zijn de 
naam en foto altijd zichtbaar voor de scheidsrechters en de juryleden. 
 
Als u bent ingelogd kunt u ook gelijk zien of de gegevens van uw kind kloppen (naam, 
geslacht, geboortedatum). Mocht u hier nog fouten in zien kunt u dit doorgeven aan  
de ledenadministratie: ledenadministratie@zvl-1886.nl. 
 
Let op: Het is handig om deze app te hebben, wedstrijden worden nog wel eens 
verzet, hou de app dus altijd goed in de gaten. Het is ook mogelijk om de app te 
koppelen aan je agenda, dan worden de tijden ook in je agenda gelijk aangepast. 
Tijdens de wedstrijd kunnen de thuisblijvers het scoreverloop van de wedstrijd volgen 
met deze app. 
 
Op dit moment staan de oude teams er nog in, maar dit wordt vanzelf aangepast.  

John van den Burg 
 

 

 John van den Burg nieuwe hoofdtrainer van de mannen van ZVL-1886 Tetteroo  

De 61-jarige Barendrechter is een zeer ervaren oefenmeester op het hoogste 
waterpoloniveau in Nederland en werd het afgelopen seizoen landskampioen met 
Widex/GZC DONK. Ook leidde hij vele jaren de mannenploeg ZPB uit zijn woonplaats. 
Van den Burg volgt bij de Leidse eredivisionist Niels Joor op. 

Waterpolovoorzitter Gerard van Gent over de aanstelling van John van den Burg: “De 
vereniging bouwt al jaren op de traditie van het doorontwikkelen van eigen 
jeugdspelers met aanvulling daar waar nodig. We hebben er alle vertrouwen in dat 
John dit beleid met verve zal voortzetten. Vaak zochten we de oplossing voor het 
trainerschap in eigen gelederen, maar met een frisse blik van buitenaf verwachten we 
nieuwe stappen te zetten.” 

John van den Burg: “ZVL-1886 is een club die goed bij me past. Ik gedij goed bij een 
warme vereniging met ambitie en dat straalt deze club in alles uit. Ik heb heel veel zin 
om met de zeer brede en talentvolle selectie om de bovenste plekken in Nederland te 
spelen. En natuurlijk hoop ik ook dat het echte verenigingsleven weer zo snel 
mogelijk van start kan gaan, met veel publiek bij de wedstrijden.” 

Naast de komst van Van den Burg versterkt ZVL-1886 zich nog met de Hongaarse 
midvoor Attila Kincses, die overkomt van het Alphense AZC, en de Kroatische 
jeugdinternational Patrik Šimac. Ook de Italiaan Claudio Brancatello en Jelto Spijker 
hebben toegezegd komend seizoen weer voor de Leidse formatie uit te komen. 

 

mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl
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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: Aanmelden jurycursus. 
 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 
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Bijlage 1:                             
 
Beste ouders, 
 
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter de jurytafel, het zal bij sommige 
teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp 
schieten omdat er niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een nieuwe cursus en 
zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen. 
 
We hopen dat we  veel aanmeldingen krijgen van de ouders, zodat er toch een bijdrage aan de vereniging wordt 
geleverd in de vorm van  jury en er een hoop meer kennis van het spel is, waardoor het leuker wordt om te kijken en er 
begrepen wordt hoe de spelregels zijn. 
De vereniging verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan de jurycursus deelgenomen heeft. 
 
We gaan ons opgeven voor een nieuwe jury cursus, dit is in een nieuw jasje gestoken en is een E-learning, deze cursus 
kun je dus op je eigen tempo doorlopen. 
 
Wil je deelnemen aan deze cursus geef je dan op door de onderstaande gegevens in te vullen en dit naar  
jury@zvl-1886.nl te mailen. 
 
Geslacht: 
Voornaam: 
Voorletters: 
Tussenvoegsel/s: 
Achternaam: 
Geb datum: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Tel nr: 
Email: 
 
Foto van deelnemer: Graag deze apart even mailen met in het onderwerp de naam. 
Naam speler:  
Team: 
 
Deze gegevens worden verwerkt in sportlink en zijn niet zichtbaar voor derden, maar zijn wel nodig om je W toe te 
kennen in sportlink 
 
Met sportieve groet, 
 
Maarten Angenent en Evelijn Gerstel 
ZVL-1886 Tetteroo 
 

 
 

mailto:jury@zvl-1886.nl

