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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 

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) 

Za 11 sept 1e wedstrijd EG3, DG2, BJ2, BM2, AJ1, Da8, H9  
THUIS 

Za 11 sept 1e wedstrijd EG2,DG1, DG4, CM2, Da1, Da5, Da7, H1, H8  
UIT 

Za 2 okt  1e wedstrijd CM1, CJ1, Da1, Da2, Da3, Da4,H1, H2, H3,H4, H5, 
UIT 

Zon 3 okt 1e wedstrijd BM1 en BJ1 
UIT 

Ma 18 okt-
don 21 okt 

Jeugdkamp 

 
 
 

Terugblik 
Afsluiting seizoen mini’s en EG 

   

 
 
 
 
 

Terugblik 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Vervolg terugblik 
Afsluiting seizoen DG – Open Water Clinic 

          
 

 
    
 
 
Afsluiting seizoen C, B en A jeugd bij Fort Alpha 
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Vervolg afsluiting seizoen C, B en A jeugd bij Fort Alpha 

                               
 
BBQ 
Alle teams hadden na afloop van de afsluitende activiteit een bbq bij de Waterkeet. Deze is mede mogelijk gemaakt door 
Keurslagerij Jaap Lalau.  
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Vervolg terugblik 
Poldercross D1 en DG2 
De DG1 en de DG2 hadden zelf ook nog een uitje geregeld. Poldercrossen en daarna per team samen eten. 

   

    
Laatste zondag training mini’s en EG 
Dat werd natuurlijk een feestje. Fijne zomer allemaal! 

    
 
Veel kinderen en ook meerdere coaches van ZVL-1886 waren dit jaar mee op het waterpolokamp in Alphen 
georganiseerd door  waterpolokampen.nl. 
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Olympische Spelen 
 

 

 
 

Waterpolo op de Olympische Spelen 
 
Volg je graag de waterpolowedstrijden tijdens de Olympische spelen: je kunt hier 
de programma’s downloaden. Iefke zal hierbij weer als commentator een rol 
spelen.  
Maandagochtend 26 juli hebben de dames hun 1e wedstrijd. 
https://total-waterpolo.com/free-download-tokyo-guide-rosters-stats-and-
schedule/?fbclid=IwAR0eMZoD3YYBPLNm4llcKxJLDwG3UzowqjISbTbtx4XharClrH8
GX8WzS2U 
 
 Vrijwilligers gezocht 

 

 Hulp gevraagd 
 
We zijn een prachtige vereniging, daar zijn we trots op! ZVL-1886 maken we met 
elkaar, vóór de leden en dóór de leden. Als we niet allemaal ons steentje bijdragen, 
wordt het een onpersoonlijke en saaie boel. 
 
Gelukkig hebben we binnen onze vereniging heel veel actieve vrijwilligers. Om te 
beginnen hebben alle jeugdteams coaches, trainers en managers, die zich vrijwillig 
inzetten voor alle waterpoloënde kinderen. 
Daarnaast kent de vereniging nog veel meer vrijwilligers die zich inzetten voor alles 
wat nodig is om onze kinderen te laten sporten. 
 
Wij zijn voor de jeugd op zoek naar: 
- Coördinator Grote Clubactie  
- Coördinator Taptoe 2 oktober Leidens ontzet  
- Organiseren van activiteiten voor de jeugd 
- Helpen bij activiteiten voor de jeugd 
Meld je aan bij Alida Olijve via Alida.olijve@live.nl   
 
 

   
Kamp 

 

 Kamp 

Het kamp vindt dit jaar plaats van maandagochtend 18 oktober tot en met 
donderdagmiddag 21 oktober 2021. Ben je tussen de 7 en 16 jaar? Schrijf je 
dan snel in! Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee. Dus wees er snel 
bij! 
 

Inschrijfformulier in bijlage 1. 

Zwemmen in de Vliet 

 

 Zwemmen in de Vliet 
In de maand juli kan er op maandag en donderdag worden gezwommen in de Vliet 
van 19.00 tot 20.00. Ouders mogen lekker meezwemmen, neem een balletje mee om 
aan de techniek te werken en geniet er van. Er zijn geen trainers en toezicht is op 
eigen verantwoordelijkheid.  

   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: Inschrijfbrief ZVL-1886 jeugdkamp 2021. 
 

 
 

 

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 
  

https://total-waterpolo.com/free-download-tokyo-guide-rosters-stats-and-schedule/?fbclid=IwAR0eMZoD3YYBPLNm4llcKxJLDwG3UzowqjISbTbtx4XharClrH8GX8WzS2U
https://total-waterpolo.com/free-download-tokyo-guide-rosters-stats-and-schedule/?fbclid=IwAR0eMZoD3YYBPLNm4llcKxJLDwG3UzowqjISbTbtx4XharClrH8GX8WzS2U
https://total-waterpolo.com/free-download-tokyo-guide-rosters-stats-and-schedule/?fbclid=IwAR0eMZoD3YYBPLNm4llcKxJLDwG3UzowqjISbTbtx4XharClrH8GX8WzS2U
mailto:Alida.olijve@live.nl
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Bijlage 1: 
 
 

INSCHRIJFBRIEF 
jeugdkamp 2021 

 

WE GAAN WEER 
OP KAMP! 

 

Het kamp vindt dit jaar plaats van maandagochtend 18 oktober tot en met donderdagmiddag 21 oktober 
2021.  
 
Ben je tussen de 7 en 16 jaar? Schrijf je dan snel in! Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee. Dus 
wees er snel bij! 
 
Vul de onderstaande gegevens in vóór 1 september en mail deze waterpolokids@zvl-1886.nl. 
 

Naam:  Zorgverzekering & 
polisnummer: 

 

Adres:  E-mailadres 
ouder/verzorger: 

 

Woonplaats:  
 

 Telefoonnummer 
ouder/verzorger: 

 

Geb. datum:  Extra 
telefoonnummer 
ouder/verzorger: 

 

Jongen/meisje: 
 

 Maat shirt:  
 

 

Team:   
 

 Bijzonderheden zoals 
bijv. Medicijngebruik, 
allergieën, dieet, 
slaapwandelen e.d.: 
 
 

 

 
 
De kosten voor het kamp zijn 130,- euro per persoon. Het bedrag moet vóór 27 september zijn 
overgemaakt naar rekening:  
NL 15 RABO 0149314116  t.n.v.  ZVL1886  
(onder vermelding van: voor-/achternaam van het kind en jeugdkamp) 
Helaas kan er na 27 september niet meer kosteloos afgemeld worden! 
 
De laatste informatie krijg je ongeveer 2 weken voor de start van het jeugdkamp! 
Zijn er vragen over de inhoud van het kamp? Mail gerust naar  
waterpolokids@zvl-1886.nl. 
 
 
Groetjes, 
De kampleiding 
 


