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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) 

26 mrt Minitoernooi georganiseerd door ZVL-1886  

12 of 19 
juni 

Swim-in Leiden 

 
Minitoernooien 
Zodra we iets horen over een nieuw minitoernooi laten we het weten. 

26 maart ZVL-1886 

 
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; 
-uw kind thuis al naar de wc is geweest. 
 

Terugblik 
Wat een toppers! De EG3 had als 
team de meeste loten verkocht 
van de Grote Clubactie.  
Net voor hun 1e wedstrijd na de 
lockdown hebben zij hun prijs in 
ontvangst genomen. 

 
Binnenkort gaan zij met het hele 
team bowlen.  
 
 

 

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/ 
 
 
   
 
 
 
 

 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://lotchecker.clubactie.nl/


 Pagina 2 

Vervolg terugblik 
We mogen weer het zwembad in en onderling wedstrijdjes spelen. Daar maken we natuurlijk gelijk gebruik van. 
 
EG en mini’s door elkaar 

 
 
BJ en CJ tegen elkaar 
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En een tijdje later mochten we weer wedstrijden spelen! 
 
We beginnen het 2e deel van het 
seizoen met de kraker tussen ZVL DG1 

en ZPB DG1                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 29 jan, we mogen weer! 
Na een lange tijd van niet trainen, 
buiten trainen, daarna wel weer wel 
trainen maar met halve team ivm 
quarantaine regels, nu weer gestart 
met de competitie. 
De CM1 had een pittige nabespreking, 
de eerste wedstrijd na de lange 
winterstop liep niet heel soepel.  
Maar dat heb je wel eens als je tegen 
de koploper moet spelen. 
Groot deel van de meiden hebben 
daarna wel de BM2 aan de winst 
geholpen. 
 
 
 
Zondag 30 januari mochten de 
jongens van de CJ2 weer hun eerste 
wedstrijd spelen. 
 
Dit keer een uitwedstrijd in Alphen 
tegen AZC. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ook de Eg3 mocht zondag weer hun 
eerste wedstrijd spelen en ook zij 
hadden een uitwedstrijd. Zij mochten 
in Waddinxveen het opnemen tegen 
De Gouwe EG2. 
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Bouw van het nieuwe zwembad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslag Grote Clubactie 
 

Clubkleding bestellen 
 

 

 Clubkleding bestellen 
U kunt de clubkleding vier keer per jaar passen en bestellen tijdens de pasavonden.  
In verband met de maatregelen rondom corona, is het helaas nog niet duidelijk 
wanneer we de volgende avond kunnen organiseren. Bestellen online kan wel! 
 
Log in op https://mijnclubkleding.nl/clubkleding  
 
Inloggegevens: 
Emailadres: zvl1886@mijnclubkleding.nl 
Wachtwoord: BestellenZVL-1886 
 
Let op: de prijzen in de webshop liggen hoger dan tijdens een pasavond. Dit heeft 
onder andere te maken met handelingskosten. Het blijft dus voordeliger te bestellen 
tijdens een pasavond! 
 
De handleiding over de bestelshop en deze informatie kunt u vinden op onze site. 
https://www.zvl-1886.nl/clubkleding/  
 
Ik krijg binnenkort weer badmutsen binnen. Deze kunt u bestellen en ophalen via 
kleding@zvl-1886.nl  tegen de normale kosten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bregje 
 
 
 
 

https://mijnclubkleding.nl/clubkleding
https://www.zvl-1886.nl/clubkleding/
mailto:kleding@zvl-1886.nl
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W-cursus/jurytafel 

 

 W-cursus/jurytafel 
Beste ouders, 
Dit bericht is voor de ouders die nog geen jurytafel-cursus hebben gedaan of nog 
bezig zijn.  
 
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. We verwachten dat van elk 
spelend lid in de competitie 1 ouder de cursus heeft gedaan.  
 
Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan z.s.m. zie bijlage 1. 
 
Voor de ouders die zich al hebben opgegeven: 
We hebben nog niet van iedereen een VOG ontvangen. Mocht dit niet lukken dan 
horen we dat graag. Stuur een mail naar jury@zvl-1886.nl. 
 
Voor de ouders die VOG al hebben ontvangen: 
Heeft u ondertussen uw VOG ontvangen, geef deze af bij de Waterkeet of stop deze 
in de brievenbus en stuur een mail naar jury@zvl-1886.nl dat u dit gedaan heeft. 
 
Voor de ouders die de link al hebben ontvangen voor de e-learning:  
Een aantal van u heeft al wel de link gekregen om de e-learning te doen voor de 
jurytafel. Wilt u proberen deze voor 1 maart af te ronden. Dan kunnen wij ervoor 
zorgen dat u daarna het praktijkgedeelte kunt doen. 
Mocht u het theorie gedeelte hebben afgerond, mail dit dan naar jury@zvl-1886.nl  
met als bijlage het certificaat.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Maarten 

   Kledingbeurs rubriek
  

 

 Kledingbeurs 
Heeft u clubkleding liggen en wilt u deze verkopen omdat dit voor uw zoon/dochter 
te klein is? 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. 

Minitoernooi 

 

 Minitoernooi 
Beste ouders, 
26 maart staat er een minitoernooi op de agenda. Deze wordt georganiseerd door 
ZVL-1886 zelf. Het is van 16.00-18.30 uur in het 5 Meibad. 
Hiervoor hebben we wel voor verschillende activiteiten hulp nodig.  
Denk aan: 
-mensen achter jurytafel om de klok te bedienen 
-iemand om de wedstrijdjes om te roepen 
-spelleiders (een handige manier om te oefenen voor je w-cursus) 
-iemand om limonade te schenken voor de deelnemers 
-algemeen toezicht (bijv. toezicht op het speelbadje) 
-EHBO 
-teamcoaches voor onze eigen spelers. 
Lijkt het je leuk om te helpen, geef je dan op bij David (06-21714864). 
 
Het lijkt ons heel erg leuk als er jeugd van de D, C en de B ook meehelpen bij dit 
toernooi. Dus kijk of je zelf geen wedstrijd hebt die dag en geef je op! 

mailto:jury@zvl-1886.nl
mailto:jury@zvl-1886.nl
mailto:jury@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Interview EG3-coaches
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: Mathilde 
Rechts: Ella 

 Interview EG3-coaches 
De EG3 heeft 2 hele leuke coaches. Mathilde Voorvelt en Ella van der Schalk. Daar 
willen we natuurlijk meer van weten. De vragen zijn door de spelers zelf bedacht. 
 

Hoe oud ben je?  
M: Ik ben 18 jaar oud.  
E: Ik ben nu 16 jaar. 
 
Hoe kwam je op het idee om als sport voor 
waterpolo te kiezen? 
M: Mijn zus en broertje begonnen met het 
spelen van waterpolo en toen ben ik er ook 
geïnteresseerd in geraakt en uiteindelijk ook 
begonnen met het spelen van waterpolo. 
E: Mijn moeder deed deze sport ook en mijn 
ooms ook dus ben zo eigenlijk op waterpolo 
gekomen. Ik was zelf ook al een hele erge 
waterrat dus ik wist gelijk dat het een 
watersport zou worden, maar kort daarna 
werd het waterpolo. 
 
 

Hoe oud was je toen je begon met waterpolo? 
M: Ik was 10 toen ik begon met waterpolo.  
E: Gelijk na mijn diploma’s ben ik gaan waterpoloën dus ik denk 5/6 jaar. 
 
Hoe lang train je al bij ZVL? 
M: Ik train al 7 seizoenen bij ZVL, voordat ik bij ZVL speelde heb ik bij Aquadraat 
gespeeld in Leiderdorp. 
E: Dit wordt volgens mij mijn 4de jaar. 
 
Heb je ook nog andere sporten gedaan? En zo ja welke en doe je die nog steeds? 
M: Ik heb voordat ik waterpolo ging spelen getennist. Ik heb een korte periode tennis 
en waterpolo gespeeld maar uiteindelijk vond ik waterpolo zoveel leuker dat ik ben 
gestopt met tennis. 
E: Ik heb vroeger ook nog wedstrijdzwemmen en dansen gedaan en dat dan 
gecombineerd met waterpolo. Dat werd alleen allemaal net te druk en vond ik 
waterpolo toch echt leuker. Dus doe nu echt alleen waterpolo. 
 
Vond je het spannend de allereerste keer waterpoloën? (Training en wedstrijd) 
M: Het is altijd spannend om aan iets nieuws te beginnen maar het is ook heel leuk 
om nieuwe mensen te leren kennen. In het begin is het spannend om je plek te 
vinden in een groep en vrienden te maken maar meestal gaat dit zo snel dat je je 
beste vrienden bij waterpolo hebt leren kennen. Ik ging 7 jaar geleden ook voor het 
eerst een keertje een training volgen en heb toen gelijk bij de eerste training een 
meisje leren kennen en zij is nog steeds mijn beste vriendin. 
Wedstrijden waren natuurlijk ook spannend maar dat is nergens voor nodig, het 
belangrijkste is dat je natuurlijk heel veel plezier hebt.  
E: Dat is best al tijdje geleden dus ik was heel klein en dacht er toen niet echt bij na. Ik 
wilde dit heel graag doen dus vond het alleen maar leuk eigenlijk. 
 
Wat is je favoriete positie? 
M: Mijn favoriete positie is midachter (dus lekker stoeien met de midvoor). 
E: Ik lig het liefste graag aan de 4/5 kant dus de hoek of net de top in. 
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Vervolg interview 
 

 Wat doe je naast waterpolo? 
M: Naast waterpolo studeer ik. Ik ben dit schooljaar begonnen aan de studie 
Molecular science and technology aan de Universiteit van Leiden en de TU Delft. 
Verder train ik 3 keer per week en speel ik wedstrijden in het weekend en is er niet 
veel tijd voor andere dingen.  
E: Naast waterpolo doe ik eigenlijk alleen mijn sport opleiding en verder zit mijn dag 
helemaal vol. Ik heb het al druk genoeg om er nog wat naast te doen. 
 
Hoe ben je coach geworden? 
M: Ik werd gevraagd om samen met Ella te coachen en hierop heb ik ja gezegd, alleen 
erg jammer dat ik bijna nooit kan coachen. 
E: Ik werd gevraagd door David en toen wist ik eigenlijk al gelijk: Dit wil ik graag doen. 
 
Waarom wilde je coach worden van de EG3? 
M: De EG3 is echt een super leuk team met enthousiaste en leergierige kinderen 
daarom is het zo leuk om coach te zijn van dit team. 
E: Ik werd gevraagd om training te geven aan de EG3 en te coachen waar het kon. Ik 
vind het hartstikke leuk om dingen die ik heb geleerd in de EG weer aan de EG3 te 
leren. 
 
Wat eet je het liefst voor en na een wedstrijd? 
M: Voor de wedstrijd eet ik het liefst een banaan voor energie en na de wedstrijd een 
breaker of gewoon kwark voor herstel.  
E: Het liefste eet ik voor de wedstrijd een lekkere salade zodat ik niet met een lege 
maag speel en na de wedstrijd neem ik altijd een breaker. 
 
Wat is je lievelingseten?  
M: Mijn favoriete eten is een pokebowl. 
E: Ik denk dan toch wel pizza. 
 
Wat is je allermooiste actie bij waterpolo geweest? 
M: Ik heb niet een specifiek moment maar acties zoals 
een verdediger wegdraaien en natuurlijk gewoon scoren is altijd leuk.  
E: Ik denk dat ik inzwem acties wel mooi vind bij mezelf en dan daarna hopelijk een 
doelpuntje. Verder vind ik doelpunten die ik maak vanuit de top ook wel mooie 
acties. 
 
Ben je ooit Nederlands kampioen geweest met je team? 
M: Ja ik ben 2 keer Nederlands kampioen geweest en ook een keer 2de van 
Nederland. De eerste keer Nederlands kampioen was met de DG in 2016 en de 
tweede keer met de BM in 2019. 2de van Nederland werd ik met de CM in 2018.  
E: Zekers! In het jaar 2019-2020. 
 
Zou je ooit met waterpolo mee willen doen met de Olympische Spelen? 
M: Nee ik zou niet mee willen doen met de olympische spelen, ik heb een hele tijd 
aan Jong Oranje gedaan maar afgelopen jaar ben ik gestopt omdat ik me wilde 
focussen om mijn studie en waterpolo meer voor mijn plezier en gezelligheid wilde 
doen.  
E: Dat is natuurlijk wel een mooie kans en als het kon zou het heel leuk zijn. 
 

Vriendjes en 
vriendinnetjes training 

 Vriendjes en vriendinnetjes training bij de mini’s en de EG. 
20 maart is het vriendjes en vriendinnetjesdag. Op deze dag mag je 1 of 2 
vriendjes/vriendinnetjes meenemen naar de training. Hoe leuk is het om hun te laten 
zien hoe leuk waterpolo is. Zie bijlage 3. 
1 voorwaarde, ze moeten minimaal hun B-diploma hebben. 
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Livestreams 

 

 ZVL-1886 Livestreams Waterpolo 
Door alle Corona-perikelen konden velen van ons gedurende langere tijd helaas niet 
trainen of waterpolo-wedstrijden spelen. Eind 2020 kregen de Eredivisie-teams 
binnen de sectie waterpolo van de KNZB wel weer de mogelijkheid om te gaan 
trainen en ook om weer wedstrijden te gaan spelen. 
 
Begin 2021 mocht er weer gespeeld gaan worden. Maar helaas mocht er geen 
publiek komen. Om toch aan de wens van vele toeschouwers tegemoet te komen om 
de wedstrijden te kunnen zien, heeft het bestuur het plan opgevat om een test te 
gaan doen met het live streamen van de wedstrijden. Lex Backer en Richard Terpstra 
zijn begonnen met het opzetten van de livestreams. Er werd een GoPro aangeschaft, 
een draadloze microfoon en met behulp van een laptop en streaming-software zijn 
we begonnen met deze livestreams, van zowel het Dames-1 als Heren-1 team. 
 
We hebben gekozen om de uitzendingen te verzorgen via YouTube, waar we ook een 
eigen ZVL-1886 kanaal hebben opgezet (zie https://youtube.com/zvl-1886). Hier kun 
je je op abonneren, en dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe 
stream actief is. 
 
Naast het feit dat je nu vanaf elke plek, mits je Internetverbinding hebt, kunt kijken 
naar deze wedstrijden, worden deze wedstrijden (die automatisch door YouTube 
worden opgenomen) ook door de trainers/coaches van beide teams gebruikt om 
video-analyses te doen. En dit komt weer ten goede aan de ontwikkeling van onze 
spelers, omdat ze dan zelf kunnen zien welke wedstrijdsituaties goed worden 
opgelost, en welke voor verbetering vatbaar zijn. 
 
Voor de toekomst zijn we aan het kijken óf, nu toeschouwers weer welkom zijn, we 
doorgaan met deze livestreams, en zo ja, op welke manier we dat het beste kunnen 
inrichten. Het liefst werken we toe naar een setup die makkelijk te bedienen is en 
waardoor dus meerdere mensen de livestream kunnen verzorgen. 
 
En mocht je geïnteresseerd zijn om zelf mee te helpen aan deze livestreams, hetzij als 
commentator, hetzij als cameraman/vrouw: we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. 
Stuur dan even een e-mail naar info@zvl-1886.nl. 
 

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: Opgeven w-cursus/ jurytafel 
Bijlage 2:  Vriendjes en vriendinnetjes training. 
Bijlage 3: Informatie over extra training RTC Leiden. Let op: dit is niet via de 
vereniging. 

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://youtube.com/zvl-1886
mailto:info@zvl-1886.nl
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: 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
mailto:jury@zvl-1886.nl
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Bijlage 2:  
  

 

Kom jij ook naar de vriendjes en 
vriendinnetjes training? 

 Ben je op zoek naar een (andere)    
sport of wil je waterpolo  

eens proberen? 

Maak op een leuke en sportieve manier  
kennis met waterpolo en onze club  
tijdens onze vriendjes en vriendinnetjes 
training op zondagochtend 20 maart. 
(1 voorwaarde: je moet in het bezit zijn 
van je a en b diploma) 

Voor meer informatie bel of mail naar David Bronsveld: 
EG@zvl-1886.nl 
06-21714864. 

 

mailto:EG@zvl-1886.nl
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Bijlage 3: Extra training RTC Leiden.  

 


