
 

ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 1   
September 2021 

 

Agenda De grote clubactie 
Terugblik Hannah 

Kamp Afspraken 
Week van de scheidsrechter Cursus jurytafel 

Kijken bij dames 1 RTC 
EJK jongens onder de 17 Hulp gezocht 

KNZB-app Bijlages 

 

 Pagina 1 

 

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.  

 

 

Nieuwskrant op de 

website 
 

Deze nieuwskrant is ook altijd 

terug te lezen op de website. 

https://www.zvl-

1886.nl/nieuwskrant/  

 

 

 Agenda 

18 sept Start grote clubactie  

25 sept- 
3 okt 

Week van de scheidsrechters 

3 en 4 okt Geen trainingen. 

16 okt E en F jeugd kijken bij Dames 1 

18-21 okt Jeugdkamp 

 
Minitoernooien 

28 nov Bodegraven 

11 dec Sassenheim 

 
Hulp minitoernooitjes: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vind om de aanmeldingen 
voor de toernooitjes te doen en de begeleiding van de teams bij de wedstrijdjes te 
regelen. Aanmelden kan via mij! (David Bronsveld) 
 
Terugblik 

 
Vandaag (5 sept) was weer de eerste zondagtraining voor E en F-jeugd. Dit seizoen 

worden we iedere zondag ondersteund door heren en dames vd selectie.      
  
Vervolg terugblik 
21 augustus zwom June uit de Bm1 van Den Helder naar 
Texel om geld op te halen voor Spieren voor Spieren! 

 

 

 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 
Oefenwedstrijden cm1 bm2 en bm3 

 
 
 
 
Kijkje achter de 
schermen 
tijdens het 
maken van een 
teamfoto.  

EG3 trapt het seizoen af. 
De EG3 mocht zaterdag 11 september het seizoen openen voor ZVL-1886. Zij mochten als eerste starten in zwembad 
De Zijl. 

 

Interview Iefke 
Diegoontdekt in gesprek met Iefke van Belkum deel 1  

 
Een leuk interview om even te kijken.  
https://m.youtube.com/watch?v=Di8PzdV3Hso&feature=youtu.be  

https://m.youtube.com/watch?v=Di8PzdV3Hso&feature=youtu.be
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Vervolg terugblik 
 
22 augustus was De Baanderij Triathlon 
Leiderdorp. Deze werd georganiseerd door de 
Triathlon Commissie van de Leidse 
zwemsportvereniging ZVL.  
 
Er waren o.a. twee NK’s en een 
Eredivisiewedstrijd. Meerdere jeugdleden 
hebben hierbij geholpen. Helaas werkte het 
weer die dag niet echt mee 

https://sleutelstad.nl/2021/08/06/olympiers-aan-de-start-bij-triathlon-
leiderdorp/  
https://sleutelstad.nl/2021/08/23/nederlandse-olympiers-domineren-nk-triathlon-in-leiderdorp/  
 
 Kamp 

 

 Kamp 

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. 

 
 

https://sleutelstad.nl/2021/08/06/olympiers-aan-de-start-bij-triathlon-leiderdorp/
https://sleutelstad.nl/2021/08/06/olympiers-aan-de-start-bij-triathlon-leiderdorp/
https://sleutelstad.nl/2021/08/23/nederlandse-olympiers-domineren-nk-triathlon-in-leiderdorp/
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Week van de scheidsrechter 
 

 

 Week van de scheidsrechters 
Van 25 september tot 3 oktober worden in alle sporten in Nederland de 
scheidsrechters in het zonnetje gezet tijdens de 'Week van de 
scheidsrechter'.  
Ook vanuit ZVL-1886 willen we jullie vragen om deze vrijwilligers in het wit 
een keertje extra te bedanken voor hun inzet. We verwachten daarom van 
alle teams dat ze bij hun wedstrijden in de weekenden van 25-26 sept en 2-3 
oktober een klein presentje meenemen voor hun scheidsrechters. Wat de 
precieze uitvoering betreft laten we jullie vrij; elk klein gebaar wordt 
gewaardeerd.  
Hebben jullie ook nog de kans gegrepen om met jullie fluitende held op de 
foto te gaan? Stuur deze foto dan even naar ons (nieuwskrant) op. En deel 
hem op social media onder #scheidsbedankt! 
 

Kijken bij dames 1. 

 
 

 Wedstrijd kijken 
Op 16 oktober is de E en F jeugd uitgenodigd om de dames 1 wedstrijd bij te 
wonen.  
De kinderen mogen met de 
dames oplopen. Neem je ZVL 
shirt mee en iets om lekker 
herrie mee te maken zodat 
we de dames goed kunnen 
aanmoedigen. We 
verzamelen om 15 uur in de 
Waterkeet. 
 
Er zijn ouders nodig om hierbij te helpen. Dus meld je even bij mij (David) als 
je kunt helpen.  
 

Jongens 017 naar EJK op 
Malta. 

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

 

 EJK jongens onder de 17. 
Max Reychard en David Voorvelt gaan weer van start.  
 
Programma Jong Oranje 
Zondag 12 september 17.40 uur: Nederland – Italië 
Maandag 13 september 16.20 uur: Nederland – Montenegro 
Dinsdag 14 september 15.00 uur: Nederland – Oekraïne 
Woensdag 15 september: kruiswedstrijden + wedstrijden 13 t/m 16 
Donderdag 16 september: kwartfinales + wedstrijden 9 t/m 12 
Vrijdag 17 september: halve finales 1-4 en 5-8 
Zaterdag 18 september: plaatsing duels 9 t/m 16 
Zondag 19 september: finales 1 t/m 8 
 
De wedstrijden op het EJK zijn via een livestream te zien via www.len.eu 
 
 
 

 

http://www.len.eu/
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KNZB-app 

 

 KNZB-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 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. 
 
Voor ouders die hun kind niet "openbaar" kunnen zetten in de waterpolo-
app: 
Neem contact op met de club via ledenadministratie@zvl-1886.nl en 
vraag/verzoek de ledenadministratie om het volgende: 
1. De ledenadministrateur van de vereniging dient bij de persoonsgegevens 
van het lid (kind) een e-mailadres in het veld “E-mail ouder/verzorger 1” in te 
voeren. Geef uw eigen e-mail adres door. Dit kan dezelfde zijn als bij het kind 
als deze zelf geen e-mail adres heeft. 
 
2. Zodra de vereniging het e-mailadres heeft toegevoegd, kun je als 
ouder/verzorger in de app naar het menu Instellingen > Mijn kinderen gaan. 
 
3. Tik hier het betreffende kind aan en wijzig de gegevens. 

   

De grote clubactie 
 

 De Grote Clubactie 
Nog even en dan begint weer De Grote Clubactie. Ook dit jaar doen wij als 
vereniging weer mee. 
Jij helpt ons toch ook weer? 
 
Binnenkort ontvang je meer informatie over De Grote Clubactie.  
We zullen dan vertellen: 

• Waar de vereniging de opbrengst voor wil gebruiken.  

• Wat je kunt winnen (namens de vereniging) als je de meeste loten 
verkoopt  

• Wat je kunt winnen als team met de meest verkochte loten. 

• Hoe het precies in zijn werk gaat. 

• Hoe jouw papa, mama, opa etc. ons kunnen helpen door een 
superlot te kopen met het bedrijf waar ze voor werken. 

 

   

mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl
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Hannah 

 

 Hannah 
Zaterdag was de 1e wedstrijd voor de DG1. Helaas kan Hannah voorlopig niet 
meedoen. I.p.v. een speler had het team er nu een teammanager bij. 

 
 
 

   
Afspraken over de 
trainingen/wedstrijden 
 
Trainingsrooster 
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/ 

 

 Afspraken 
-Neem een bidon met water mee naar de training (deze kan langs de badrand 
gezet worden). Drink minstens 1 bidon leeg tijdens of na de training. 
-Tijdens de training en de wedstrijden hebben meisjes met lang haar een 
badmuts op.  
-Neem een zwembrilletje mee naar de training (ook bij waterpolotraining 
beginnen met een brilletje). 
-Bij een training 15 min. voor tijd klaar zijn en warming-up doen/inzwaaien.  
-Voor de C en de B: voor de training het bad klaar maken. Ballen pakken en 
doelen klaarzetten. 
-Tijdens de wedstrijden dragen de kinderen een badpak of zwembroek van de 
vereniging. 

   
Jury cursustafel 

 

 Cursus jurytafel 
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.  
Het theorie gedeelte wordt gegeven via een online-cursus.   Zie bijlage 1 
 

   

RTC 

 

 Bericht van RTC 
Buiten de vereniging om is er een zogenaamd regionaal talent centrum (RTC) 
waar kinderen extra trainingen kunnen doen. Voor kinderen (2010-2011) is 
het mogelijk om hiermee kennis te maken op woensdagmiddag 16.00-17.30 
in het 5 meibad. Je kunt je bij mij (David Bronsveld) aanmelden voor een 
proeftraining, dan geef ik het door. Kosten zijn 45 euro per kwartaal. 
Kinderen uit 2012 in overleg. 

  

https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
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Hulp gezocht: 
 

 
 

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: Opgeven kamp 
Bijlage 2: Opgeven W-cursus. 
 

   

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

150 triatleten, 
40 G-sporters en 150 verenigingsleden 
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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 
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Bijlage 2: Opgeven w-cursus 
 
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 en kan je 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; 
Achternaam; 
Geb datum; 
Adres; 
Postcode; 
Woonplaats; 
Tel nr; 
Email; 
Foto van deelnemer; 
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 
 

mailto:jury@zvl-1886.nl

