ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 8
April 2022
Agenda
Terugblik
Winnaars Grote Clubactie
Jurycursus
Gevaarlijke slakken
Leidse markt
Nieuw zwembad

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

Agenda
16 april

Toernooi DG in Spijkenisse

18 april

Toernooi EG in Spijkenisse

20 april

Jurycursus avond (info zie deze nieuwskrant)

21 april

Pasavond 18.30-20.00 uur De Zijl

22 april

Pasavond 18.30-20.00 uur Vijf Meibad

14 mei

Pasavonden
Hulp gezocht Final 6
Moran Lindhout
Opbergruimte gezocht
Max Reijchard
Standen
Bijlages

Nieuwskrant
via de e-mail?

4/5 juni

Playoff weekend van de heren; jeugd mag kijken en oplopen als ze dat
willen
Final six in Amersfoort voor de CM en in Nijverdal voor de CJ

11/12 juni

Final six in Leiden voor de BM (hulp gezocht)

Vanaf dit seizoen wordt de
nieuwskrant via de team whats-app
groepen verzonden.

12 juni

Swim-in Leiden

25 juni

Eindactiviteit voor alle jeugdleden

27-28 aug

Start weekend nieuw seizoen

1 okt

Taptoe en hutspot eten

Nieuwskrant op de
website
Deze nieuwskrant is ook altijd terug
te lezen op de website.
https://www.zvl1886.nl/nieuwskrant/

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
Minitoernooi 26 mrt in Leiden
Eindelijk was het weer zover een minitoernooitje.
Het was een gezellige boel in het 5 meibad tijdens de ZVL
minitoernooi. We waren met 3 teams vertegenwoordigd
en met Twan achter de speaker was het ook bij de
jurytafel vermakelijk!
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Vervolg minitoernooi 26 mrt

Tussen de wedstrijden door konden de kinderen zich prima vermaken in het kleine badje.
Ouders die dit jaar hun jurycursus hebben gehaald hielpen mee als scheidsrechter of zaten achter de klok. Heel erg bedankt
voor alle hulp. Zonder jullie hadden we dit toernooitje niet kunnen organiseren.

Training dinsdag 29 mrt
Deze training kregen de mini’s en de EG een ouderwetse zwemtraining van Erna. De mini's en EG jeugd hebben vast goed
geslapen die avond!!
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Vervolg terugblik
Wedstrijd EG3 2 april
Wat een top team is de EG3! Nog geen wedstrijd
gewonnen dit seizoen, maar elke wedstrijd gaan ze er weer
vol voor. Je ziet ze ook per wedstrijd beter worden.
Allemaal zijn ze nog steeds super enthousiast en bij de
ouders zie je hetzelfde enthousiasme terug.

Een superleuke wedstrijd tussen de EG1 en EG3

Een wedstrijd 9 april tussen de EG1 en EG3. De stand liep al snel op naar 12-0 en om de EG3 een handje te helpen werden
er geheime spelers ingezet. Jurre, Mauro en David, alle 3 broers van iemand uit de EG1 en EG3 werden ingezet om de EG3
een handje te helpen. En zo konden de spelertjes uit de EG3 zelf toch nog 4 doelpunten maken!! De hele tribune ging uit
zijn dak!! Na de wedstrijd werd de coach van de EG1 Frans van Strater traditiegetrouw het water in geholpen door zijn
spelers. Hierna werd er door beide teams genoten van lekkere pizza's en een ijsje toe. En wat een super leuke afsluiting van
het seizoen.
EG1 is kampioen geworden in hun poule!
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Minitoernooi in Alphen
Zaterdag 9 april was er weer een minitoernooi. Dit keer was het in Alphen en we waren met 2 teams aanwezig.
Het was een leerzame en leuke middag.

ZVL-DG4 - Kampioen seizoen 2021-2022 DG 2e klasse!!
Wat een fantastisch seizoen voor de DG4! De maand september begon al goed met een dikke 6-19 winst tegen Wassenaar.
Toen wisten we nog niet dat de DG4 dat seizoen van alle wedstrijden die gespeeld zouden gaan worden, met de winst naar
huis zou gaan. Eenmaal op weg in het seizoen werd het team steeds sterker en raakten de spelers steeds beter op elkaar
ingespeeld. Iedereen had zijn eigen kwaliteit.
Delayla is de altijd aanwezig stoorzender. Menig tegenstander had flinke frustratie als zij de bal weer eens weg tikte. Daan is
sneller dan zijn schaduw. Draaien, keren en weg is hij met de bal. Nout zorgt voor stabiliteit in het team. Met zijn handen
vol met zuignappen laat hij geen bal vallen en kan zowel erg goed spelen als keepen. Rohan is ook erg snel en heeft veel
spelinzicht. Bij het verdedigen van een man-meer aanval weet hij precies het moment waarop hij moet overspringen. Rens
B. is het kanon, zowel qua zwemtempo als qua schieten. Met opzwemmen had hij bijna altijd de bal. Rens Z. is een hele
goede spelverdeler en weet de bal precies te passen op de plek waar de aanval hem wil hebben. Ook voert hij continu de
druk op tijdens het verdedigen. Mats de mitrailleur lost zijn salvo's af op het doel en is de topscoorder van het team. Door
zijn snelle slag en goede spelinzicht ligt hij telkens op de goede plek. Boaz zet zijn tanden erin en geeft niet op totdat hij de
bal afgepakt heeft en de aanval in kan zetten. Last but not least is Leonora. Altijd mee in de aanval èn de verdediging. En
ook Leonora heeft het doelsaldo flink opgekrikt.
Door de uitval van wedstrijden
vanwege de lockdowns, was het nog
even spannend met AZC. Zij speelden
meer wedstrijden waardoor zij meer
punten konden scoren. Uiteindelijk
toch niet genoeg om de DG4 van het
kampioenschap te weerhouden. Wat
een topteam!
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Eieren zoeken
Zondag 10 april mochten mini’s en de EG na de training eieren gaan zoeken.
140 paaseieren waarvan 10 gouden, 40 kids, twee winnaars!
#paaseierenzoeken #pasen #waterpolokids
#paaseieren #hetgoudenpaasei

Winnaars Grote
Clubactie

Teamwinnaars Grote Clubactie- EG3
Dit team heeft de meeste loten verkocht voor de grote clubactie en mocht dus met
elkaar gaan bowlen. Zaterdag 2 april was het zover. Na eerst een hele goede wedstrijd
te hebben gespeeld, gingen ze met z´n allen naar Menken Bowling. Op 2 banen naast
elkaar gingen de kinderen van de EG3 en de 3 vaste invallers de strijd met elkaar aan. Na
afloop gingen ze ook nog lekker frietjes eten met een snack en een ijsje toe. Het was
een top middag/avond!
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Jurycursus

Jurycursus
Beste spelers en ouders,
20 April gaan we om 19.30 uur de eerste jurycursus geven in het 5 Meibad voor de
Dames die geen BSR jury registratie hebben.
De ouders die aan de cursus deelnemen zijn ook van harte welkom, de Heren natuurlijk
ook maar die komen een andere datum aan de beurt.
Wat ons opgevallen is, is dat er nog niet zo veel VOG’s ingeleverd zijn in de waterkeet,
dus we zouden graag willen dat dit geregeld wordt door degene die dit nog niet gedaan
hebben. We kunnen namelijk zonder VOG de cursus niet aanvragen.
Is de link van Justis VOG verlopen horen wij het graag zodat we deze opnieuw klaar
kunnen laten zetten. Mail dan naar jury@zvl-1886.nl of stuur een whats-app bericht
naar 06-51864843 (Maarten).
Als de VOG geregeld is en in sportlink staat kunnen we de BSR jury cursus aanvragen,
hier gaan wel een aantal dagen overheen dus begin op tijd.
Het is natuurlijk niet zo als je je spullen niet voor elkaar hebt als speler dat je er niet bij
bent.
Heb je de cursus al afgerond maar het certificaat nog niet verstuurd zien we hem graag
tegemoet, en hoef je niet bij het theorie gedeelte aanwezig te zijn.
Wat heb je nodig voor de cursus; De Flowsparks cursus een laptop, tablet of telefoon,
zodat je mee kan doen met de cursus, en je er niet voor niks bij zit. Aangezien je de
cursus toch moet gaan maken, kan je het beter maar gelijk doen.
Heleen wil eten voor jullie regelen zodat je niet met een lege maag bij de cursus zit. Wil
je een vorkje mee prikken, laat het even weten.
App Heleen 06-52580075 ik eet de 20e graag mee Heleen,
Uiteraard is er koffie en thee.
Met sportieve groet,
Maarten Angenent en Evelijn Gerstel
ZVL-1886 Center

Gevaarlijke slakken

Gevaarlijke slakken
Nick van de CJ had pech tijdens de vrijdagtraining. Nou ja,
tijdens, het gebeurde eigenlijk al voor de training. Samen met
wat vrienden was hij alvast een balletje aan het overgooien op
de kant. Helaas zag hij een slak die daar op de grond ligt over
het hoofd. Hij viel en kwam heel ongelukkig terecht. Dat werd
dus niet meer trainen, maar een bezoekje aan het ziekenhuis.
Hij heeft er een gebroken pink aan overgehouden.
Nick veel sterkte!
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Leidse markt

Bekend gezicht op de Leidse markt
Houden jullie ook zo van popcorn en
suikerspinnen? Op de volgende dagen staat
er een bekend gezicht van ZVL-1886 op de
markt, Marieke van Strater:
28 mei
1 juni
11 juni
15 juni
Zij biedt namens de Leidse markt gratis
popcorn en suikerspinnen aan. Komen jullie
ook langs?

Nieuw zwembad

Nieuw zwembad
De bouw van binnenbad en ijshal De Vliet verloopt nog steeds volgens planning.
Wist je dat je de bouw online kunt volgen?
Via een speciale videostream op YouTube kun je mee kijken met de bouw:
https://www.youtube.com/watch?v=jWxRtWMFzRY

Ze verwachten dat het sportcomplex in het 2e kwartaal 2023 klaar is.

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
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Hulp gezocht voor Final
Six NK in Leiden

Final six

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
14:00
Wedstrijd A (3-6 uit de competitie)
juni
uur
Zaterdag 11
15:15
Wedstrijd B (4-5 uit de competitie)
juni
uur
Zaterdag 11
19:30
Wedstrijd C (Nummer 2 uit de competitie tegen winnaar
juni
uur
wedstrijd A)
Zaterdag 11
20:45
Wedstrijd D (Nummer 1 uit de competitie tegen winnaar
juni
uur
wedstrijd B)
Zondag 12
juni
Zondag 12
juni
Zondag 12
juni
Zondag 12
juni

13:30
uur
14:45
uur
16:00
uur
17:30
uur

Verliezer A - Verliezer B (5-6)
Verliezer C – Verliezer D (3-4
Winnaar D- Winnaar C (Finale)
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
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Moran Lindhout

Moran Lindhout
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Opbergruimte gezocht

Met spoed opbergruimte gezocht!!!
Helaas hebben we geen reactie gehad op de vorige nieuwskrant.
Wie heeft er ruimte voor kampspullen? Het gaat om een paar grote dozen!!!
Meer informatie bij Brenda (0624657081).

Max Reijchard

Max Reijchard geselecteerd voor EJK-kwalificatie jongens onder de 19 jaar.
Zoals hieronder te lezen is Max Reijchard geselecteerd voor het EJK. Wij wensen Max
veel succes.
Selectie ejk-kwalificatie jongens o.19
De Nederlandse jongens onder de 19 jaar kunnen zich van 14 tot en met 16 april op
Malta kwalificeren voor het Europees Jeugd Kampioenschap (EJK) in Podgorica
(Montenegro). De ploeg van jeugdbondscoach Johan Aantjes treft in Gzira naast
gastland Malta ook nog Groot-Brittannië en Finland.
Aantjes selecteerde de volgende veertien spelers voor het EJK-kwalificatietoernooi: Dion
Harreman (MNC Dordrecht), Jens Wijgers (Polar Bears), Lars ten Broek (Polar Bears),
Marnick Snel (Polar Bears), Max Reijchard (ZVL 1886 Center), Jimmy Sjardijn (Widex GZC
Donk), Mart van der Weijden (Widex GZC Donk), Sander Berkenbosch (Polar Bears), Stan
Meijn (ZV De Zaan), Thijmen Karel (ZPC Het Ravijn), Tijs Schouerwou (Widex GZC Donk),
Tim Ketelaars (ZV De Zaan), Timo Zittersteijn (Polar Bears) en Koen Scheepens (PSV). De
ploeg wordt, naast Aantjes begeleid door assistent-coach Arjen Silvis en fysiotherapeut
Wouter van Geel.
Programma Jong Oranje op Malta
Donderdag 14 april 17.00 uur: Nederland – Groot-Brittannië
Vrijdag 15 april 17.00 uur: Nederland – Finland
Zaterdag 16 april 11.30 uur: Malta – Nederland
De beste twee landen plaatsen zich voor het EJK dat van 18 tot en met 25 september in
Podgorica (Montenegro) wordt gehouden.

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
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:

Bijlages:
Bijlage 1: Geef het door!!: 3 keer gratis meetrainen in mei

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

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