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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.  

 

 

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. 

oktober Brevetzwemmen tijdens training mini’s en EG 

16 okt E en F jeugd kijken bij Dames 1 

18-21 okt Jeugdkamp 

28 nov Schoen zetten voor de mini’s en de EG 

17 dec Kerstdiner voor D en C in de Zijl 

19 dec Kerstontbijt voor de mini’s en de EG 

  

 
 
Minitoernooien 

28 nov Bodegraven 

11 dec Sassenheim 

  

 
 

 
 
 
 
 

 Terugblik 

 
Let op! Dit gebeurt er als je bij het zwembad in Barendrecht netjes met zijn allen de 
pijlen volgt om naar buiten te gaan. Je gaat dan via een deur (nooduitgang) naar 
buiten, je zit vast op het terrein achter het zwembad en je kan niet meer terug. Oeps! 

We moesten het zwembad bellen om de deur weer open te doen.                          

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 
Week van de scheidsrechter 

  
EG3                                                                                             BM2 
 

 
CJ2                                                                                              DG1 

  
BM3                                                                                             CJ1 

   
 
 
 
 
 
BM1           
 
                    Leuk dat er zoveel teams mee hebben gedaan!! 
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Grote Clubactie 
 

 Grote Clubactie 
Lieve waterpolokids, 
 
Om heel veel leuke activiteiten te kunnen organiseren zoals kamp en pizza avond, 
hebben we jullie hulp nodig. Probeer dit jaar zoveel mogelijk loten te verkopen. Vraag 
je familie of buren om de persoonlijke QR code op je boekje te scannen. Zo kunnen zij 
makkelijk een lot kopen. Hoe simpel is dat!? Je kunt ook een foto van de QR code 
maken en deze appen naar iedereen die je kent!  
 
Een lot kost 3 euro waarvan 2,40 naar onze jeugd gaat! 
Loten verkopen kan tot 23 november.  
 
Via deze link: https://lot.clubactie.nl/lot/zvl1886/220120 kun je ook vragen een lot te 
kopen, dit via onze verenigingscode. 
 
Heb je een nieuw boekje nodig? Geef dit dan even aan bij je coach of trainer. 

WJK U20 

 

 WJK U20 

 

   

ZVL-1886 naar Rome 
 

 

 ZVL-1886 naar Rome voor Euro League 
ZVL-1886 Center gaat naar Rome. Van 18 tot 21 november speelt de ploeg uit Leiden 
daar de kwalificatieronde voor de Euro League. Het team van coach Iefke van Belkum 
werd tijdens de loting op het EJK op Malta ingedeeld in poule B met FTC-Telekom 
Budapest (HON), Lille UC (FRA), SIS Roma (ITA), CN Mediterrani Barcelona (SPA) en 
Sirens Malta (MLT). 
  
De Leidse dames komen in hun wedstrijden verschillende Nederlandse speelsters 
tegen. Maud Koopman speelt bij FTC Ferencvaros en Debby Willemsz en Iris Wolves 
staan bij CE Mediterrani onder contract. 
  
De top-3 plaatst zich voor de volgende ronde. 

 
 

https://lot.clubactie.nl/lot/zvl1886/220120
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Hannah  

 

 Hannah 
Hoi, ik ben Hannah, keepster van de DG1 en ik ben 12 jaar. 
Normaal lig ik bij de DG1 in het water maar nu kunnen jullie me op de kant in mijn 
rolstoel spotten. Ik ben namelijk geopereerd aan de groeischijven van mijn voeten  en 
knieën zodat ik niet langer wordt dan ongeveer 1.85. Ze hebben de groeischijven uit 
mijn benen weggehaald want daar komt het grootste deel van je lengte groei 
vandaan. Ik groei nog wel een klein stukje door uit mijn rug maar dat is gelukkig niet 
zo veel. Zo een operatie heet een epifysiodese en wordt gedaan door een 
orthopedisch chirurg. De chirurg waar ik geweest ben, werkt in Enschede dus we 
moesten helemaal daarheen voor de operatie. Gelukkig mochten we op dezelfde dag 
alweer naar huis. Nu moet ik zes weken in mijn rolstoel zitten en mag ik na die zes 
weken weer rustig beginnen met trainen en na 12 weken weer wedstrijden gaan 
keepen. Daar verheug ik me nu al op! 
 

   

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. Opgeven kan via de datumprikker in de appgroepen. 
 
Er zijn ouders nodig om hierbij te helpen. Dus meld je even bij David Bronsveld als je 
kunt helpen.  
 

   

Brevetzwemmen 

 

 Brevetzwemmen 
In de agenda heeft u kunnen zien dat er binnenkort brevetzwemmen is tijdens de 
trainingen van de mini’s en de EG. 
Wat houdt dit in? 
De kinderen doen verschillende opdrachten met en zonder bal. De tijden hiervan 
worden bijgehouden op papier. Dit wordt 2x per jaar gedaan.  
Waarom?  
Aan het eind van het jaar krijgen de kinderen een diploma met de resultaten van het 
brevetzwemmen. De kinderen kunnen dan heel duidelijk zien hoe ze vooruit zijn 
gegaan.  
 

Athletic Skills Model 

 

 Athletic Skills Model 
*Iefke van Belkum: De lessen van een Olympisch kampioen waterpolo die ook aan 
ballet, judo en paardrijden deed… – Athletic Skills Model (ASM)* 
https://www.athleticskillsmodel.nl/lessen-van-een-olympisch-kampioen-waterpolo-
die-ook-aan-ballet-judo-en-paardrijden-deed/ 
 
 

https://www.athleticskillsmodel.nl/lessen-van-een-olympisch-kampioen-waterpolo-die-ook-aan-ballet-judo-en-paardrijden-deed/
https://www.athleticskillsmodel.nl/lessen-van-een-olympisch-kampioen-waterpolo-die-ook-aan-ballet-judo-en-paardrijden-deed/
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Trainingsrooster en 
uitslagen 
 

 Trainingsrooster 
Het rooster voor alle trainingen kan je vinden op onze website. 
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/ 

 
Uitslagen wedstrijden  
Deze kun je vinden op de KNZB site of in de sportlink app. 

   

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: Informatie RTC-instroomtraining op woensdag. 
 

   

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

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 
  

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen
_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS235U/  

https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS235U/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS235U/
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Bijlage 1: 

 


