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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 

10 april  Eieren zoeken na de training 

13 mei of 
14 mei 

Playoff weekend van de heren; jeugd mag kijken en oplopen als ze dat 
willen 

21 april Pasavond 18.30-20.00 uur De Zijl 

22 april Pasavond 18.30-20.00 uur Vijf Meibad 

4/5 juni Final six in Amersfoort voor de CM en in Nijverdal voor de CJ 

11/12 juni Final six in Leiden voor de BM 

12 juni  Swim-in Leiden 

25 juni Eindactiviteit voor alle jeugdleden 

27-28 aug Start weekend nieuw seizoen 

1 okt Taptoe en hutspot eten 
 

Minitoernooien 

26 mrt ZVL-1886 in Leiden (in het Vijf Meibad) 

9 april AZC in Alphen aan de Rijn 

 
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; 
-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 
Maandag 28 maart was het vakantie. Voor de thuisblijvers werd er een leuke activiteit geregeld. 

Springen bij Streetjump in Warmond. Hoe gaaf was dat!!!  

 

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

 

5 maart 2022 
Dames 1 en Heren 1 speelden thuis. De jeugd was 
aanwezig om aan te moedigen.  
 

 
 

      
 

De DG1 en EG3 gingen daarna nog gezellig pizza eten in de Waterkeet. 
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Vervolg terugblik 
20 maart was er een vriendjes/vriendinnetjestraining. Het was gezellig druk. 
 

 

 
 
Vond je vriendje of vriendinnetje het heel erg leuk of ken je iemand die wel een keertje 
een proeftraining wil doen?  
Stuur ze dan de volgende link:  
https://www.zvl-1886.nl/proeftraining-waterpolo/  
 
 
In mei hebben we ook een leuke actie voor nieuwe leden. Zie bijlage 1.  
Op onze facebookpagina is deze ook te vinden. Het delen hiervan wordt erg 
gewaardeerd.  
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo  

Winnaars Grote Clubactie 
 

 Winnaars Grote Clubactie 
 
De Grote Club actie is alweer even geleden. 
In totaal hebben we 1429 euro opgehaald 
voor o.a. het jeugdkamp en de jeugdhoek 
van ons toekomstige clubhuis. Een tijdje 
geleden zijn de twee beste lotenverkopers in 
het zonnetje gezet.  De prijs voor de twee 
beste lotenverkopers van de Grote Club 
Actie zijn uitgereikt aan Maud uit de EG3 en 
Charbel uit de EG2.  De prijs werd uitgereikt 
door Elize uit de DG1. Beiden waren erg blij 
met hun prijs. 

https://www.zvl-1886.nl/proeftraining-waterpolo/
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo
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Nieuwsbrief bestuur 

 
Nieuwsbrief 

 Nieuwsbrief bestuur 
Als het goed is ontvangt u als ouder de nieuwsbrieven van het bestuur via de mail. Als 
dit niet zo is, kunt u dit aangeven bij de ledenadministratie. Ook kunt u altijd de 
nieuwsbrief vinden op onze website. 
https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/  

Swim-in Leiden 

 

 Swim-in Leiden 
Zwemfans, blok het maar in je agenda: zondag 12 juni Speedo Swim-in Leiden. De 
tiende editie van hét Leidse zwemfeest. En na twee keer uitstellen vanwege de 
coronacrisis zijn we vastbesloten om er nu een grootse zwembeleving voor heel Leiden 
van te maken.  
Duik je mee de Maresingel in? Wedstrijdzwemmer of triatleet, scholier of student, 
ouders, ooms of tantes, voor iedere zwemmer heeft Swim-in Leiden een uitdaging op 
maat. De hele zondag kan je genieten bij het Huigpark. Zet zelf een prestatie neer en 
moedig anderen aan bij hun race of zwemtocht. Van drie kilometer bikkelen tot een 
kilometer knallen voor de schoolslagspecialisten. En van 250 meter voor de allerjongste 
zwemmers of de traditionele zweminstuif voor jong en oud over 1000 meter. 

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) 

Opbergruimte gezocht 

 

 Met spoed opbergruimte gezocht!!!  
Wie heeft er ruimte voor kampspullen? Het gaat om een paar grote dozen!!!  
Meer informatie bij Brenda (0624657081). 

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.  
 
 

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).  

https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbrief-bestuur/
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
mailto:Alida.olijve@live.nl
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Hulp gezocht voor Final 
Six NK in Leiden 

 

 Hulp gezocht voor Final Six NK van de B meiden   
Beste jeugdleden van ZVL-1886, 
In het weekend van 11&12 juni zal het NK, Final Six van de B meiden in Leiden (zwembad De 
Zijl) worden gehouden.  
Een weekend waterpolo met (hopelijk) volle tribunes met opa’s en oma’s, ouders, broertjes, 
zusjes, klasgenoten, vrienden en vriendinnen van de meiden… EN JULLIE!!!  
Het rooster voor het weekend ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 11 
juni 

14:00 
uur 

Wedstrijd A (3-6 uit de competitie) 

Zaterdag 11 
juni 

15:15 
uur 

Wedstrijd B (4-5 uit de competitie) 

Zaterdag 11 
juni 

19:30 
uur 

Wedstrijd C (Nummer 2 uit de competitie tegen winnaar 
wedstrijd A) 

Zaterdag 11 
juni 

20:45 
uur 

Wedstrijd D (Nummer 1 uit de competitie tegen winnaar 
wedstrijd B) 

   

Zondag 12 
juni 

13:30 
uur 

Verliezer A - Verliezer B (5-6) 

Zondag 12 
juni 

14:45 
uur 

Verliezer C – Verliezer D (3-4 

Zondag 12 
juni  

16:00 
uur 

Winnaar D- Winnaar C (Finale) 

Zondag 12 
juni 

17:30 
uur 

Prijsuitreiking 

 
Arjan Pont (waterpolocommissie) en Alida Olijve (jeugd waterpolocommissie) hebben de 
organisatie van het NK/Final SIX op ons genomen, maar kunnen dat helaas niet zonder hulp 
van velen.  
Wat kan ik doen? Te denken valt bijvoorbeeld aan: 

• Jureren 

• Bardienst 

• Verzorgen van lunch en eventueel diner voor onze meiden 

• Het maken van een programmaboekje waarin de teams worden voorgesteld met 

foto, programma en welkomstwoord 

• Verkoop van het programmaboekje en badmutsen voor het goede doel Spieren 

voor Spieren in de hal van het zwembad 

• Het ontvangen van bezoekende teams 

• BHV 

• Op- en afbouwen van het bad 

• Foto’s maken gedurende het weekend voor op de site/socials 

• Bakken van (hartige) taarten voor de bezoekers van de waterkeet bij de koffie enz. 

• Speakeren  

Andere ideeën om er een fantastisch weekend van te maken zijn natuurlijk van harte 
welkom.  
Dit is alvast een safe the date en horen graag of en hoe je kan helpen dit weekend? 
Met vriendelijke groet, 
 
Arjan Pont (06) 20547820, pontje79@gmail.com 
&  
Alida Olijve (06) 15629297, alida.olijve@live.nl  
 

   

Final six 

mailto:pontje79@gmail.com
mailto:alida.olijve@live.nl
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Pasavonden 

 

 Pasavonden 
Binnenkort zijn er weer nieuwe pasavonden: 
21 april 18.30-20.00 De Zijl 
22 april 18.30-20.00 Vijf Meibad 
Op deze avonden kunt u clubkleding passen en bestellen. 
Badmutsen zijn al op voorraad. 
 
Heeft u een eerdere bestelling nog niet opgehaald, mail dan minimaal drie dagen van te 
voren. Dan zorgen we dat die bestelling voor je klaar ligt. 
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar:  kleding@zvl-1886.nl 
 
 

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: 3 keer gratis meetrainen in mei 
 

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.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: 

 
www.zvl-1886.nl/inschrijven-jeugd-wp/  

http://www.zvl-1886.nl/inschrijven-jeugd-wp/

