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Nieuwsbrief bestuur 

Het algemeen én het brede 
bestuur vergaderen maandelijks 
op dinsdagavond. Vergadering 
bijwonen? Geen probleem. 
Stuur een mailtje naar: 
bestuur@zvl-1886.nl 

 

 

 Voorbereiding nieuwe seizoen 
Het afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal geleerd dat vooruitplannen t.g.v. 
Corona-maatregelen heel lastig is. Er is een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit 
en incasseringsvermogen. We hebben ervaren dat vooruitplannen weinig zekerheid 
biedt. 
 
Toch is het leuk en belangrijk wel vooruit te blijven plannen. Op 22 augustus staat het 
NK triathlon gepland en onze vereniging organiseert dit. De Triathlon van Leiderdorp 
zou wel eens één van de eerste sportieve hoogtepunten van dit jaar kunnen worden. 
Duimen dat het lukt. 
 
In september starten de waterpolo- en zwemcompetities en gaan ook de zwemlessen 
weer van start. Hopelijk weer met publiek. Hoe het gaat lopen gaan we de komende 
maanden ervaren. De waterpolo-, zwem-, triathlon- en leszwemcommissies zijn er in 
elk geval klaar voor om weer op te starten. 

   

Naamsponsor 
ZVL-1886 Center 
 

 

 Nieuwe naamsponsor 
Met trots kunnen we melden dat de Stichting Top Waterpolo Leiden (TWL) erin is 
geslaagd een nieuwe naamsponsor voor ZVL-1886 te vinden. Center zal de komende 
vijf jaar zich aan ZVL-1886 verbinden. De formele naamgeving van de vereniging 
verandert daarom van ZVL-1886 Tetteroo in ZVL-1886 Center. Tetteroo blijft 
overigens als sponsor aan onze vereniging verbonden. 
 
Voor onze vereniging (en TWL) is het zeer belangrijk dat er sprake is van een vijfjarige 
verbintenis. Dat biedt een enorme continuïteit. We kunnen als vereniging de 
komende jaren met hulp van ‘onze’ TWL-sponsors verder bouwen aan topwaterpolo 
en ook topsport binnen de andere disciplines van ZVL-1886. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen zullen we meer aandacht besteden aan ‘onze’ TWL-sponsors. 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Verzoek%20tot%20bijwonen%20bestuursvergadering
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Trainen - De Vliet 
 

 
 
 

 

 Trainen in buitenbad De Vliet 
De komende weken blijven we trainen in de Vliet. Wel zijn er enkele aanpassingen in 
het rooster. 
 
Trainingsschema De Vliet (vanaf 2 augustus 2021) 
 

 
 
In de laatste week van augustus vervallen de avondtrainingen in de Vliet in verband 
met de Leidse Zwemweek. 

   

Trainen binnenbaden 
 

 

 Trainingsschema in de binnenbaden (vanaf 30 augustus) 
De schema’s voor het binnenseizoen zijn vergelijkbaar met afgelopen jaar. Zie onze 
website voor details per discipline: 
 

• Triathlon 

• Waterpolo 

• Zwemmen 

   

Triathlon Leiderdorp 
 

 

 Triathlon Leiderdorp 
We zijn heel blij dat we weer een triathlon-wedstrijd kunnen organiseren. Na een jaar 
afwezigheid wordt er op zondag 22 augustus wederom gezwommen, gefietst en 
gelopen op en rond de Baanderij in Leiderdorp. 
 
We organiseren de afstanden die we altijd organiseren en dit jaar mogen we ook het 
NK Sprint organiseren voor de beste heren en dames van het land, én het NK voor 
jeugd en junioren. Heel gaaf dat we dat vertrouwen hebben gekregen van de bond. 
 
Bij zo’n wedstrijd hebben we veel mensen nodig. We zoeken mensen voor op het 
parcours, verkeersregelaars, mensen voor in de waterposten etc. We proberen zo 
veel mogelijk mensen op de plek van hun voorkeur neer te zetten, en dat lukt elk jaar 
bijna altijd. Ook qua tijden kunnen we met heel veel dingen rekening houden. De 
lunch verzorgen wij, en we rijden rond met koffie en thee. Daarnaast krijgen alle 
vrijwilligers een mooi herkenbaar T-shirt. 
 
Lijkt het je leuk om ons te komen helpen? Stuur dan een mailtje naar 
vrijw.tri.leiderdorp@gmail.com. 

   

https://www.zvl-1886.nl/trainingentriathlon/
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.zvl-1886.nl/trainingsrooster-2020-2021/
http://vrijw.tri.leiderdorp@gmail.com/
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Clubhuizen 
 

 

 Clubhuizen 
Als het nieuwe seizoen weer start hopen we ook weer gebruik te kunnen maken van 
onze beide clubhuizen, in het Vijf Meibad en de Waterkeet bij zwembad De Zijl. 
 
Gedurende de afgelopen maanden hebben diverse vrijwilligers aangegeven per 
september of dit najaar te willen stoppen als lid van de clubhuis beheercommissie. 
 
We zijn daarom dringend op zoek naar leden die willen meehelpen de clubhuizen op 
een goede manier te exploiteren en onderhouden. Voor meer info, stuur een e-mail 
naar het bestuur. 
 
Twijfel niet want vele handen maken licht werk. 

   

Cursussen Waterpolo 
 

 

 Cursussen waterpolo jury en scheidsrechter 
De KNZB zal per 1 september als leeromgeving Edubus vervangen door Flowsparks. 
Dit is voor ons niet de enige verandering. De cursus SR2 (basisscheidsrechter) zal weer 
meer aandacht geven aan de rol van de jurytafel. 
 
Binnen ZVL-1886 is het voor alle leden vanaf 16 jaar verplicht om een jurycursus/SR2 
te hebben gevolgd. Als je dit nog niet hebt gehaald in het verleden, kun je binnenkort 
een uitnodiging in je mailbox verwachten. 
 
Ook komend seizoen zullen we weer met een groot aantal teams inschrijven. De KNZB 
hanteert dat we voor ieder ingeschreven team een halve scheidsrechter moeten 
leveren. 
 
OP DIT MOMENT KOMEN WE EEN HELE SCHEIDSRECHTER TEKORT OM ALLE TEAMS TE 
KUNNEN LATEN SPELEN. 
 
Dit betekent niet dat we op zoek zijn naar 1 persoon die alle weken aan de bak staat. 
Ook 4 personen (of liever meer) die 6x per seizoen hun wedstrijden fluiten is ok. Dus 
laat je team niet in de steek en meld je aan voor de eerstvolgende 
scheidsrechtercursus. Voor meer info: scheidsrechters@zvl-1886.nl. 

   

Leidse 
ZwemWaterWeek 
 

 

 Leidse ZwemWaterWeek en Leidse Zwemvierdaagse 
In de laatste week van augustus organiseert de gemeente Leiden, in samenwerking 
met diverse verenigingen (waaronder ZVL-1886) en maatschappelijke organisaties, de 
Leidse ZwemWaterWeek (poster). 
 
De Leidse Zwemvierdaagse is nu het middelpunt van een week waarin er vele extra 
activiteiten in de Leidse zwembaden worden georganiseerd. Iefke van Belkum zal de 
Leidse Zwemvierdaagse officieel van start laten gaan op maandag 23 augustus om 
19.00 uur in zwembad De Vliet. 
 
Het doel van de Leidse ZwemWaterWeek is de zwemsport in alle facetten te laten 
zien en de belangstelling voor het zwemmen te versterken. Er zijn naast de 
zwemvierdaagse ook vele andere activiteiten zoals een Leidse Obstacle Swim 
(dagelijks in zwembad De Zijl), een recreatieve triathlon (dagelijks in De Vliet), 
demonstraties in De Vliet (waaronder op maandag de 23ste een top waterpolo-
oefenwedstrijd met ZVL-1886) en diverse kennismakingsworkshops (o.a. verzorgd 
door onze waterpolo- en zwemafdeling). 

   

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl?subject=Info%20over%20beheercommissie%20clubhuizen
mailto:scheidsrechters@zvl-1886.nl?subject=Info%20scheidsrechtercurus
https://www.leidsezwemwaterweek.nl/
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2021/07/Leidse-Zwemwaterweek-Poster_V2.pdf
https://www.zvl-1886.nl/wp-content/uploads/2021/07/Leidse-Zwemwaterweek-Poster_V2.pdf
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Trimzwemmen 
 

 
 

 Trimzwemmen in De Does op de zondagochtend 
Al jarenlang biedt de vereniging de trimzwemmers op zondagochtend van 9.15 tot 
10.00 uur de mogelijk te zwemmen in zwembad De Does in Leiderdorp. Het is een 
groep met 50+ zwemmers waaronder ook onze oudste leden. Er is ruimte voor 
nieuwe trimzwemmers. Dus schroom niet je te melden bij Mar van Beukering.  
    

Vacatures 
 

 
 
Leden mediateam, beheerder 
huizen en een penningmeester 
waterpolo & leszwemmen, leden 
clubhuis beheercommissie en hulp 
wij wedstrijden gezocht 

 

 Nieuwe vrijwilligers zijn welkom 
ZVL-1886 is een grote vereniging waar heel veel vrijwilligers helpen om zwemlessen, 
trainingen, wedstrijden, diverse evenementen en vereniging brede activiteiten te 
organiseren.  Veel vrijwilligers doen dat al heel veel jaar. Het is daarom belangrijk dat 
er steeds weer nieuwe vrijwilligers zich melden. Vele handen maken het leuker en 
makkelijker om alle taken te vervullen. 
 
We kunnen je hulp goed gebruiken als lesgever bij het leszwemmen, als begeleider bij 
wedstrijden en evenementen of als commissie – of bestuurslid. 
 
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 
 

• Mediateam voor het verzorgen van livestreams van wedstrijden 

• Beheerder huizen – voor het beheer van huurcontracten en onderhouden van 
contacten met de Woningbouwvereniging en huurders van de 2x4 kamers die 
beschikbaar worden gesteld aan topsporters 

• Penningmeester waterpolo – o.a. debiteurenadministratie, beheer 
vrijwilligerscontracten, uitbetaling vrijwilligersvergoedingen 

• Penningmeester leszwemmen – o.a. debiteurenadministratie, beheer 
vrijwilligerscontracten, uitbetaling vrijwilligersvergoedingen 

• Leden Clubhuis Beheer Commissie – exploitatie en beheer van 
verenigingsruimte, met name gezocht voor De Waterkeet 

• Wedstrijd hulp – nieuwe scheidsrechters en officials t.b.v. organisatie van 
wedstrijden voor zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen  

 
Daarnaast zijn de verschillende disciplines op zoek naar leden of ouders van leden die 
een rol willen vervullen als official bij wedstrijden, lesgever bij het leszwemmen, 
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. 

   

ZVL-1886 is: 
35 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers, 

150 triatleten, 40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

mailto:mvanbeukering@ziggo.nl?subject=Aanmelden/info%20Trimzwemmen%20De%20Does
https://www.zvl-1886.nl/vacatures/

