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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 

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

30 nov Per team kan bestelde kleding opgehaald worden (zie deze 
nieuwsbrief) 

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  

7 jan Sneeuwwit nieuwjaarsfeest voor C-jeugd en ouder tot 18 jaar 
 

Minitoernooien 
De minitoernooitjes zijn nog altijd niet bevestigd door de organiserende 
verenigingen. Voorlopig is het onzeker of deze door kunnen gaan. 

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 (de kinderen 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 
De zwemtraining van de D jeugd stond maandag 15 november in het 
teken van ‘Terug naar basis’. Onder leiding van gasttrainer Erna is de 
techniek goed verbeterd en kunnen we nog beter zwemmen! 
 
 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 
5 november 2021 is de eerste paal voor ons nieuwe 
zwembad geslagen! In 2023 zullen naar verwachting 
de eerste zwemmers en schaatsers terecht kunnen in 
een gloednieuw sportpaleis op ’Sportboulevard de 
Vliet’. Iefke sloeg in het bijzijn van zo’n vijftig 
belangstellenden de symbolische eerste paal.  
 
Op de foto: Iefke samen met Paul Dirkse. 

 
 
 
De coaches van de EG1 hebben er zin 
in vandaag! (6-11-2021) 
 
Toeval/opmerkelijk: De EG1 heeft de 
eerste  5 wedstrijden gewonnen en al 
deze wedstrijden 17 doelpunten 
gemaakt.  
 
Helaas is dit mooie patroon bij de 6e 
wedstrijd niet meer doorgezet. Wel 
hebben ze ook die keer gewonnen na 
een spannende wedstrijd met 5-4. 

Grote Clubactie 
 

 Grote Clubactie 
We zijn druk bezig met het invoeren van 
de laatste boekjes. Mocht je nog een 
boekje hebben liggen, stuur dan een 
berichtje naar Heleen (0652580075) om 
af te spreken wat het handigste is qua 
inleveren. 
 
In de volgende nieuwskrant zullen we 
het eindbedrag laten weten en bekend 
maken wie dit jaar de beste verkoper 
van de club is. 
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ASM  

 

 ASM (Albert Spijker Memorial) 
Op 30 december organiseren we weer de Albert Spijker Memorial (ASM). Tenminste, 
als Mark en Hugo er niet een stokje voor gaan steken. Vooralsnog mag er 
gezwommen worden en dat gaan we dan ook doen! Bij de ASM start je elke 2 
minuten met zwemmen en je mag zelf bepalen of dat 50, 75 of 100 meter is. Dat doe 
je dan heel vaak. Er is een schare enthousiastelingen voor de 100x100, maar minder 
mag uiteraard ook. Zie het vooral als een gezellig en sportief avondje uit waarbij je 
uiteindelijk moe maar voldaan naar huis gaat. 
 
De ASM is ooit begonnen als een gek idee, simpel omdat er badwater ongebruikt 
bleek in de kerstvakantie. Op maandagavond is de triathlonafdeling een keer hiermee 
gestart en oud- en tevens erevoorzitter Albert Spijker deed gelijk de eerste keer al 
mee. In de jaren daarna is het uitgegroeid tot een evenement voor de hele club met 
voor ieder wat wils. Meestal op vrijdag of zaterdag, maar gezien de feestdagen dit 
jaar eens op een donderdag.  
 
Ook dit jaar zwemmen we weer voor een goed doel. ZVL-1886 heeft zich verbonden 
aan Spieren voor Spieren en daar gaan we dus ook met z'n allen geld voor inzamelen. 
Je kunt individueel meedoen of als team. Meer informatie hierover, over de ASM in 
het algemeen én om je gelijk in te schrijven vind je op: https://www.zvl-
1886.nl/2021-albert-spijker-memorial-100x100/ 
De inschrijfperiode sluit woensdag 22 december. Wees er dus snel bij, want vol=vol. 
 

Schoen zetten 

 

 Schoen zetten mini’s en de EG 
Gelukkig hij is toch ook dit jaar weer gekomen. We hebben post ontvangen van 
Sinterklaas dat alle mini’s en EG kinderen zondag 28 november hun schoen mogen 
zetten. Zet voor de training 1 schoen in de Waterkeet voorzien met een briefje met je 
naam. Na de training mag je je schoen weer komen ophalen. Zouden Sint en de 
pieten dan geweest zijn?  
 
I.v.m. de coronamaatregelen mogen deze ochtend alleen kinderen de Waterkeet in. 

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) 

Spreekbeurt 

 
 
 

 Spreekbeurt 
Ga jij op school een spreekbeurt houden over waterpolo? 
Wisten jullie dat de KNZB op haar site meerdere tips en stukjes heeft staan die je 
eventueel kunt gebruiken? 
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/ 
Ook kun je via de trainer of coach vragen of je wat spullen  
(bv capje, bal) mee mag nemen om te laten zien.  
 

Kledingbeurs 
 

 Kledingbeurs rubriek 
 
Zwempak maat 36 (valt als 152), heel weinig gebruikt i.v.m. lockdown, vraagprijs 10 

Euro.  

Bij interesse mailen naar:  

kienle@plan17.de (moeder van Karla, DG3) 

https://www.zvl-1886.nl/2021-albert-spijker-memorial-100x100/
https://www.zvl-1886.nl/2021-albert-spijker-memorial-100x100/
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
mailto:kienle@plan17.de
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Kledingbeurs rubriek  

 

 Kledingbeurs 
 
Zwempak maat 36 (valt als 152), heel weinig gebruikt 

i.v.m. lockdown, vraagprijs 10 Euro. 

Bij belangstelling stuur een email 

naar: kienle@plan17.de (moeder van Karla, DG3) 

 

 

Heeft u ook clubkleding liggen en wilt u deze 
verkopen, stuur dan een mailtje naar 
nieuwskrant@zvl-1886.nl  met daarbij een foto, de 
maat, de prijs en je telefoonnummer of e-mailadres 
waar anderen je op kunnen bereiken. 

Spelers zichtbaar in 
KNZB-app 

 
 

 Spelers zichtbaar in sportlink/KNZB-app 
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. 
 
Steeds meer kinderen staan al op zichtbaar. Als uw kind nog niet op zichtbaar staat 
kunt u het volgende doen: 
Stuur een email naar ledenadministratie@zvl-1886.nl en vraag/verzoek de 
ledenadministratie om het volgende: 
1. Vraag of ze uw emailadres willen invullen bij uw kind. Geef daarom het volgende 
door. Naam van uw kind, team van uw kind, eigen naam en uw eigen emailadres. 
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. 
 
Lukt het niet of heeft u hier hulp bij nodig. Stuur dan even een mailtje naar: 
nieuwskrant@zvl-1886.nl. Wij helpen je graag verder. 
 
Nog even wat informatie over de app op een rijtje: 
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. 
 
 
 
 

Maatschappelijke stage

 

 Maatschappelijke stage 
Zit je op de middelbare school en moet je nog een maatschappelijke stage doen? 
Denk dan eens aan helpen bij trainingen van de mini’s, organiseren van activiteiten 
voor de jongste jeugd. Je kunt vragen naar de mogelijkheden bij Alida Olijve 
(Alida.olijve@live.nl).  

mailto:kienle@plan17.de
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:Alida.olijve@live.nl
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   Bestelde kleding 

 

 Bestelde kleding 
De bestellingen van de laatste pasavonden zijn binnen. Gezien de nu geldende 
maatregelen, is het helaas niet mogelijk om ze uit te leveren tijdens een pasavond en 
we willen ook niet te veel mensen bij elkaar tijdens het uitleveren.  
 
De leverancier brengt de spullen naar de Waterkeet. We vragen per team één 
persoon de spullen van het desbetreffende team op te halen. Dit kan dinsdag 30 
november tussen 19.00 en 19.45 uur. Daarna start de ALV en is het niet mogelijk nog 
binnen te komen. 
 

Het ophalen geldt voor alle bestellingen. Uitzondering vormen de broekjes van de 
ruilactie. Deze zijn wel klaar maar worden tijdens de Albert Spijker Memorial op 30 
december uitgeleverd. Dan hopen we ook een nieuwe pasavond te kunnen 
organiseren.  
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar:  kleding@zvl-1886.nl 
 
 Euro League ZVL-1886

 
 

 Voorbeschouwing Euro League ZVL-1886  
ZVL-1886 Center is in Rome 
voor de kwalificatie van de 
Euro League. In de 
zwaarste 
damesclubcompetitie ter 
wereld is de tegenstand 
niet mals. De Leidse ploeg 
is in poule B ingedeeld met 
Ferencvaros (HON), Lille 
(FRA), SIS Roma (ITA), CN 
Mediterrani (SPA) en Sirens 
Malta (MLT). De beste drie 
ploegen plaatsen zich voor 
de volgende ronde. 
 
 
 
Kijk voor het hele artikel 
op: 

https://www.waterpolo.nl/internationaal-toernooi-clubnieuws/voorbeschouwing-
euro-league-zvl-1886 
 

Trainingsrooster 
https://www.zvl-
1886.nl/trainingen/ 

 

 Standen in de competitie 
Deze kun je vinden op de KNZB site. 

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

   

Foto’s 
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. 

 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/  

mailto:kleding@zvl-1886.nl
https://www.waterpolo.nl/internationaal-toernooi-clubnieuws/voorbeschouwing-euro-league-zvl-1886
https://www.waterpolo.nl/internationaal-toernooi-clubnieuws/voorbeschouwing-euro-league-zvl-1886
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
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:

 


