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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 

 De trainingen zijn weer begonnen! 

 ASM- 100x100 (wordt verschoven naar begin 2022) 

12 of 19 
juni 

Swim-in Leiden 

 
We kunnen weer trainen! We gaan weer volgens het normale rooster trainen.  
 
Let op:  

• In de zwembaden is een Corona toegangsbewijs nodig voor iedereen vanaf 18 
jaar. Zorg dat je het bij de hand hebt zodat het snel en eenvoudig gecheckt kan 
worden.  

• Er is geen publiek toegestaan. 

• In het zwembad is een mondkapje verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar en 
hou op de kant rekening met 1,5 meter afstand. 

• Bij klachten, sla een training over! 

• Graag een positieve test-uitslag melden bij de trainer of voorzitter waterpolo. 
Zodat we evt. anderen op de hoogte kunnen brengen. 

Veel plezier met het trainen! 
 
Ook op zaterdag zal er volop worden getraind en kunnen we oefenwedstrijden gaan 
spelen. Wanneer jouw team aan de beurt is, hoor je uiterlijk woensdag via je trainer 
of aanvoerder. 
 
 

In memoriam 

 

 

 In memoriam 
Op 9 december 2021 is op 89 jarige leeftijd Wim van Belkum overleden. Voor velen 
beter bekend als opa van Belkum en meer dan vijftig jaar vrijwilliger binnen de club. . 
Begonnen bij de Leidsche Golfbrekers en alle fusies meegemaakt tot ZVL-1886.         
Hij was erelid bij de club en was lid van verdienste bij de KNZB vanwege zijn 
vrijwilligerswerk als jurylid. 

Opa van Belkum was handig, maakte de banken voor wedstrijden, maar was ook 
jurylid bij zwemwedstrijden en waterpolocoach van jeugdteams. Later kwamen daar 
ook bestuurlijke taken bij, zoals secretaris en voorzitter van de zwemcommissie. Door 
de jaren heen was Wim te vinden in het clubhuis om te klussen, bardiensten te 
draaien en schoon te maken. Hij was betrokken bij grote clubevenementen, maar ook 
als iemand uitviel nam Wim de training over. Hij was speaker bij zwem- en 
waterpolowedstrijden. Door weer en wind ging Wim wedstrijden van (klein) kinderen 
bekijken als trouwe supporter, indien mogelijk op de fiets. Niets was te gek. 
De laatste jaren was Wim te vinden achter de kassa bij het leszwemmen en bij de 
thuiswedstrijden van de dames en de heren. Voor iedereen altijd een vriendelijk 
woord, betrokken en belangstellend. 

Het bestuur en leden van ZVL-1886 wensen zijn familie alle sterkte toe. 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 
   
Zondag 28 november mochten de 
mini’s en de EG kinderen hun 
schoenzetten. 
Wat een feest na de training, toen ze 
mochten kijken wat er in hun schoen 
zat. 
 
Dankjewel Sinterklaas! 
In bijlage 1: de brief van Sinterklaas. 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meiden van de CM1 (en invallers) zijn afgelopen zondag 12 
december gaan "discoschaatsen" bij Schaatshal Leiden. 
De een meer ervaren dan de ander, maar ook op het ijs 
helpen de meiden elkaar.  
Voor tussendoor had Gioya een heerlijke traktatie mee. 
Een sportieve en vooral heel gezellige middag! 
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Vervolg terugblik 

 
1 januari had de DG1 het eerste teamuitje van het jaar. Een nieuwjaarsduik om 10 uur in het Joppe. Ouders, 
broertjes en zusjes hadden geluk, zij mochten ook meedoen. 
 

 
 
 
Woensdag 12 januari een 
buitentraining in zwembad 
De Hoorn in Alphen a/d Rijn. 
 
Hopelijk ook gelijk weer de 
laatste keer buiten trainen.  
 
Het gaf wel een heel mooi 
beeld in het donker en met 
de mist. 
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Uitslag Grote Clubactie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Uitslag Grote Clubactie 
Beste jongens en meiden,  
Wat hebben jullie weer jullie best gedaan. Jullie hebben met zijn allen 618 loten 
verkocht. Dit levert de jeugdkas bijna 1500 euro op. Dit geld willen we voor een deel 
besteden aan het jeugdkamp en alle activiteiten voor jullie. Maar we houden ook een 
deel om te sparen voor een leuke jeugdhoek in ons evt nieuwe clubhuis.  
Jullie zien dan niet meteen het resultaat maar straks hopen we dat jullie een mooie 
plek hebben, om met je team na de wedstrijd bij elkaar te kunnen komen.  
 
Nu hebben we altijd een prijs voor de best verkoper. Dit jaar zijn er zelfs twee 
topverkopers met elk 61 verkochte loten. De topverkopers van dit jaar zijn Maud 
Bronsveld (EG3) en Charbel Bik (EG2).  Deze twee verkopers krijgen binnenkort een 
mooi waterpolopakket uitgereikt.  
Ook hebben we een team wat met zijn allen het best heeft verkocht. Dit is de EG3. Zij 
gaan binnenkort met het team een uurtje bowlen.  
 

Groetjes en bedankt voor al jullie inzet. 
De waterpolojeugdcommissie 
 

Ook de vereniging gesteund? Dan heb jij misschien wel een nieuwe fiets, een 
keukencheque of de hoofdprijs van 100.000 euro gewonnen!  
Check je lotnummer(s) op https://lotchecker.clubactie.nl/  

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) 

   

Kledingbeurs rubriek  

 

 Kledingbeurs 
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. 

   

Gezocht 

 

 Wij zoeken jou! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die volgend jaar de GCA (Grote Clubactie) vorm 
willen geven. Het is een korte periode in het seizoen, het kost niet veel tijd, dus laat 
weten wanneer je denkt: daar wil ik mijn tanden inzetten!!!  
Geef het aan bij de trainer coach, die brengt je in contact met één van ons! Of mail 
alida.olijve@live.nl. 

https://lotchecker.clubactie.nl/
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:alida.olijve@live.nl
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Rugtas 

 

 Rugtassen te koop 
Beste Jeugd waterpoloërs van ZVL-1886,  
Voor de waterpolo jeugd bestaat de mogelijkheid om een tweedehands rugtas van 
ZVL-1186 aan te schaffen. Dit zijn rugtassen die door de heren – en damesselectie zijn 
gebruikt en ter beschikking zijn gesteld door Top Waterpolo Leiden. Natuurlijk zijn ze 
nog in goede staat.  
Helaas is de voorraad beperkt tot 26 rugtassen.  
Wat kost het? 
De prijs voor een rugtas is € 12.50, waarvan € 6.25 naar het goede doel Spieren voor 
Spieren gaat en € 6.25 naar het organiseren van activiteiten voor de waterpolojeugd. 
 
Hoe werkt het? 
Wanneer je in aanmerking wil komen voor een tas mail dan naar: alida.olijve@live.nl 
Helaas is het: op is op… 
Vermeld in de mail: 
- Naam van de jeugdspe(e)l(st)er 
- Team waarin de jeugdspe(e)l(st)er staat ingeschreven 
- Mailadres waarop te bereiken 
Alida verzamelt alle gegevens van belangstellenden, na je berichtje krijg je een mail 
met daarin instructie om de € 12.50 over te maken. Na ontvangst van de betaling is 
het definitief.  
Ophalen 
Na betaling spreken we af wanneer en waar de tas kan worden opgehaald of worden 
gebracht. Dit hangt af van de dan geldende maatregelen. 
Als er nog vragen zijn of onduidelijkheden, wij horen het graag.  
De waterpolojeugdcommissie 
 

Swim-in Leiden 

 

 Swim-in Leiden 
De Swim-in Leiden commissie zoekt nieuwe leden voor de organisatie van de mooiste  
Leidse open water wedstrijd in de grachten! In de commissie is ruimte voor ZVL-1886 
en Aquamania-leden die zich bezig willen houden met sponsoring, de wedstrijd en  
met deelnemerscontacten. De 10e editie van de Swim-in Leiden gaat plaatsvinden op  
zondag 12 of 19 juni 2022.  
Meer info: swiminleiden@gmail.com.  
 

Standen  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. 

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

 

  

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: Brief van Sinterklaas in de schoenen van de mini’s en de EG. 
 

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:swiminleiden@gmail.com
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: 
 

Lieve ZVL-1886 waterpolokids,  
 
Wat is het jaar toch weer snel voorbij gegaan 
En wat hebben we met elkaar veel doorstaan 
 
We mochten weer trainen en wedstrijden spelen 
En toen toch weer niet, wat gingen we ons vervelen 
 
Fanatiek trainen op het sportveld   
en daarna helemaal uitgeteld  
 
Iedere week weer een leuke training in weer en wind  
Toch knap dat de trainer steeds weer iets nieuws verzint 
 
En sommige van jullie gingen ook nog buiten zwemmen in de vrieskou 
En werden na een tijdje helemaal blauw 
 
Een wetsuit kon dan helpen tegen het ergste rillen 
Maar gelukkig konden we ook weer snel naar binnen, want dat is toch wel wat we willen 
 
Op kamp was het weer één groot feest 
Hoe leuk is dat toch weer geweest 
 

Laat naar bed en heel veel spelletjes 
Maar na vier dagen wat het ook wel weer welletjes 
 
Terug naar de trainingen en naar school  
In plaats van een rekensom maak ik toch liever een mooie 
goal 
 
Sint heeft gehoord dat iedereen erg hard werkt 
En dat wordt ook door de tegenstanders opgemerkt 
 
Doelpunten vliegen je om de oren 
Jullie laten je door niemand storen 
 

 
Daarom waterpolokids wil Sint jullie met een cadeau belonen 
En jullie tot echte toppers kronen 
 
Een groot applaus voor jezelf en voor alle ouders, trainers, coaches, helpende handen 
aan de badrand 
Zij zijn de beste van heeeeeeeeeel NEDERLAND 
 
Groeten van Sint en Piet uit Spanje 
 


