ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 3
November 2021
Agenda
Terugblik
Grote Clubactie
Vertrouwenspersoon
Spieren voor spieren
Caitlin

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.zvl1886.nl/nieuwskrant/

Agenda
10 nov

Kledingbeurs
Isis Keijzer
Jurytafel voor spelers
Standen
Bijlages

Vertrouwenspersoon voor mini’s en de EG

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

28 dec

Njord toernooi voor de DG en BJ in Veldhoven

29 dec

Njord toernooi voor de CM en BM in Veldhoven

30 dec

ASM- 100x100 (info hierover komt in de volgende nieuwskrant)

7 jan

Sneeuwwit nieuwjaarsfeest voor C-jeugd en ouder tot 18 jaar

Minitoernooien
28 nov
Bodegraven
11 dec
Sassenheim
Beste ouders,
Wilt u er voor zorgen dat:
• uw kind 10 minuten voor de training omgekleed in het zwembad klaar staat om in te
zwaaien en om te helpen met het opbouwen van het bad (we mogen nu weer eerder
het bad in);
• uw kind een bidon bij zich heeft met water en deze ook meeneemt naar het bad. Het
is erg belangrijk om tijdens en na de training goed te drinken;
• uw kind een brilletje en bij lang haar ook een badmuts bij zich heeft.

Terugblik
Kijken bij dames 1 en daarna nog een lekker broodje knakworst.
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Terugblik
Alle leiding bedankt voor dit super leuke, actieve en gezellige kamp!

De DG1 speelde op 23
oktober oefenwedstrijden
tegen de CM1 en Amersfoort.
De honger was na afloop
moeilijk te stillen...

Ouder-kind training EG en
mini's op zondag 24
oktober.
Leuk dat er zoveel ouders
meededen!
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Grote Clubactie

Grote Clubactie
De lotenverkoop gaat lekker. We hebben al 344 loten online verkocht.
Dat is al meer dan 850 euro waar we heel veel leuke dingen voor de jeugd mee kunnen
doen. Nu zijn er vast ook nog een heleboel loten via de boekjes verkocht. Willen jullie
deze boekjes inleveren bij jullie coach of teammanager zodat die ze weer in kunnen
leveren bij leden van de jeugdcommissie? Zo kunnen wij de loten invoeren. Laten we
proberen om nog meer geld op te halen voor de leuke jeugdactiviteiten en het kamp.
De Jeugdcommissie
Marieke, Dorien, Alida, Heleen en Brenda

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Binnen ZVL-1886 is Daniëlle Wijnolst gevraagd als vertrouwenspersoon. Zij fungeert als
eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders van leden
kunnen haar benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kan klachten zelf afhandelen,
maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle is op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
Je kunt Daniëlle bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of via
het contactformulier op de website (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’).
Misschien heeft u haar al gezien bij een bijeenkomst van de DG, CM of BM?
Zij komt op 10 november ook nog langs bij de mini’s en EG.

Spieren voor spieren

Spieren voor spieren
Hoi allemaal, we hebben een hele grote set speedo badmutsen (lichtblauw en
donkerblauw) die we verkopen voor het goede doel!
We doen dit als partner van Spieren voor Spieren. We halen graag voor dit mooie goede
doel geld op en dragen zo als club ons steentje bij.
De badmutsen kosten 2,50 euro (maar meer geven voor het goede doel mag natuurlijk
altijd!).
Je kan mij een berichtje sturen en aangeven hoeveel badmutsen je wilt hebben.
Groetjes,
Arjan Pont (0620547820)

Caitlin

Leuk stukje over Caitlin

Toptalent Caitlin droomt van Olympische Spelen
wo 20 okt 2021, 10:00

HOOFDDORP Het begon allemaal met een training van haar broer Nick. Hij
speelde waterpolo bij ZPCH en trainde in het Sportcomplex Koning Willem
Alexander. Een keer trainde Caitlin mee, als 7-jarig meisje, ze was meteen
verkocht. Nu een paar jaar later droomt ze al over deelname aan de Olympische
Spelen.
Caitlin van Leeuwen is nu 14 jaar en speelt inmiddels al een paar jaar bij ZVL 1886 uit
Leiden. Een van de waterpolo topclubs van Nederland. Op 11-jarige leeftijd vertrok de
Hoofddorpse van ZPCH naar ZVL om daar training te krijgen van oud top
waterpolospelers. Hier traint zij 8 tot 9 keer in de week. “Dat is fysiek best zwaar”,
vertelt Caitlin lachend, “en dan ga ik elke woensdag ook nog naar Zeist om met de
Nederlandse top van mijn leeftijd te trainen in voorbereiding op het WJK in Australië.”

Voor het hele artikel:
https://www.hcnieuws.nl/sport/waterpolo/762404/toptalent-caitlin-droomt-van-os
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Kledingbeurs

Kledingbeurs rubriek
We horen regelmatig dat ouders clubkleding hebben liggen die te klein zijn geworden.
Heeft u iets liggen en wilt u deze verkopen, stuur dan een mailtje naar nieuwskrant@zvl1886.nl met daarbij een foto, de maat, de prijs en je telefoonnummer of e-mailadres
waar anderen je op kunnen bereiken. Wij plaatsen dit dan in de volgende nieuwskrant in
onze nieuwe rubriek: De kledingbeurs.

Isis Keijzer

Isis Keijzer
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Jurytafel voor spelers

Jurytafel voor spelers
Beste ouders en verzorgers,
We zijn alle spelers van 2006 en ouder aan het opgeven voor de basiscursus zodat ze
straks achter de jurytafel kunnen, en daar hebben we een aantal gegevens van de
spelers voor nodig.
Initialen:
Emailadres:
Telefoon nr.:
Sportlink registratie nr.:
(Het sportlink registratie nr. is te vinden in de sportlink app op de digitale pas, soms
moet je de pas verschuiven om die van je kinderen te zien.)
Hoe gaat de cursus in zijn werk:
Wij krijgen jouw gegevens en Bregje vraagt een VOG aan. Je krijgt bericht om
informatie in te vullen op de site van Justis. Zij sturen het originele VOG naar jou op.
Vervolgens lever je deze in. Dit kan in het bestuurs-laadje in de Waterkeet. Dan wordt
de VOG in sportlink aangevinkt en kunnen we de cursus aanvragen.
De cursus is online en loopt via het e-mailadres wat je opgeeft. De cursus wordt
verzonden door de KNZB en is van Flowsparks. Als je de cursus hebt afgerond, krijgen
we graag het certificaat dat je geslaagd bent via jury@zvl-1886.nl. Daarna volgt er nog
een stukje praktijk.
LET OP
Deze cursus is verplicht voor alle ZVL-1886 spelers en we verwachten dan ook de
gevraagde gegevens. Er wordt door vrijwilligers van de club veel tijd in gestoken en we
hebben jullie medewerking hard nodig!
Zijn er nog vragen, dan horen we dit graag.
Met sportieve groet,
Maarten Angenent en Evelijn Gerstel

Trainingsrooster
https://www.zvl1886.nl/trainingen/

Standen in de competitie
Deze kun je vinden op de KNZB site.
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen
_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHS235U/

Daarnaast staan alle uitslagen en de actuele stand in de competitie ook in sportlink.

Foto’s

Bijlages:
Bijlage 1: Informatie RTC-instroomtraining op woensdag.

Heeft u bezwaar tegen het plaatsen
van foto’s in de Nieuwskrant? Laat
het ons weten. Als we niets horen,
gaan we er van uit dat u geen
bezwaar heeft.

ZVL-1886 is:

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten,
40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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Bijlage 1:
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