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Nieuwsbrief 20 – Mei 2021 

 
 
 
Beste allemaal, 
 
De komende maanden organiseert ZVL-1886 diverse mooie evenementen waarbij afwisselend onze 
topsporters en onze breedtesporters centraal staan. We zijn er trots op dat onze club zoveel mooie events 
organiseert waaraan onze sporters kunnen deelnemen. Kom kijken en geef onze sporters en de vrijwilligers 
die de events organiseren enthousiaste support. Of kom helpen. De organisatieteams kunnen jouw hulp 
zeker gebruiken. 
 

• 28 mei – Baas van het Bad 

• 11 en 12 juni – Finale toernooi BM-waterpolo 

• 12 juni – Swim-in Leiden 

• 21 augustus – Triathlon Leiderdorp 
 
 
Baas van het Bad  
Na het succes van vorig jaar is er op zaterdag 28 mei vanaf 18.00 uur weer de mogelijkheid te strijden voor 

de titel ‘Baas van het Bad’. In verschillende leeftijdscategorieën wordt er een parcours gezwommen door het 

50 meter buitenbad. Geen baantjes maar rondjes rondom een aantal boeien. De snelste zwemmers komen 

in een finale tegen elkaar uit. Vorig jaar hadden we deelnemers vanuit de zwem-, waterpolo- en triathlon-

disciplines. We hopen op nog meer deelnemers dan vorig jaar. Nadere informatie is te vinden op onze de 

website, volg deze link. 

 
Final Six in Leiden voor BM-waterpolo  
In zwembad de Zijl wordt de finale van het seizoen afgesloten met een toernooi tussen de zes beste 

BM(eiden) waterpoloteams van Nederland. Kom ons BM-team toejuichen en geniet van dit spannende 

finaletoernooi. Zaterdag 11 en zondag 12 juni in de middag. 

 
Swim-in Leiden - Leids zwemfeest in de Maresingel 
De Maresingel verandert op zondag 12 juni in één groot openluchtzwembad voor de tiende editie van de 

Speedo Swim-in Leiden. Wedstrijdzwemmers, waterpoloërs, triatleten en vele recreanten gaan die dag de 

sportieve strijd aan met het buitenwater én met elkaar. 

Het Huigpark is start en finish van verschillende wedstrijden en prestatietochten met afstanden variërend 

van 250 meter tot drie kilometer. De wedstrijdzwemmers en triatleten strijden om podiumplaatsen en PR’s. 

 

De recreatieve zwemmers gaan voor een mooie prestatie in het Singelpark en een fraaie opbrengst voor het 

goede doel, Spieren voor Spieren. Voor studenten is de Maresingel de arena voor een heuse titelstrijd: het 

NK Open Water Zwemmen, met races over 1000 meter schoolslag en vrije slag. 

ZVL-1886 werkt al jaren samen met Aquamania voor deze openwaterzwemwedstrijd in de binnenstad. Door 

de Coronacrisis is ons ‘zwemfeestje’ twee keer uitgesteld. Nu we eindelijk weer mogen zwemmen, hopen we 

op een recordaantal deelnemers vanuit ZVL-1886 en Aquamania. Behalve de ervaren kilometervreters zien 

https://www.zvl-1886.nl/baas-van-het-bad-schrijf-je-nu-in/
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/uitdaging/speedo-swim-in-leiden-2022-jubileum-editie/donateurs
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we ook de waterpoloteams en triatleten graag in het Huigpark. Niet alleen leden zijn welkom. Ook vaders, 

moeders, ooms en tantes, opa’s en oma’s en collega’s dagen we uit om bij één van de prestatietochten in de 

Maresingel mee te spetteren. Dankzij een subsidie van de gemeente Leiden is deelname aan de 250 meter 

prestatietocht voor jongeren tussen 16 en 26 jaar zelfs gratis!  

Meer informatie over Speedo Swim-in Leiden of direct inschrijven? Dat kan via www.swiminleiden.nl. 

 
Triathlon Leiderdorp 
Zondag 21 augustus staat in het openwater van de Zijl, op de grens van Leiden en Leiderdorp, opnieuw de 

Triathlon van Leiderdorp op het programma. Behalve een 1/3 triathlon, de sprint en de standaard triathlon 

staat er in de middag ook de eredivisiewedstrijd op het programma. Bijzonder is ook de mogelijkheid om een 

team van drie personen in te schrijven waarbij alle deelnemers ieder een onderdeel van de triathlon afwerkt.  

Geef je op of kom kijken. Zie www.TriathlonLeiderdorp.nl voor informatie over inschrijven, programma en 

parkoers.  

 
 

http://www.swiminleiden.nl/
https://www.triathlonleiderdorp.nl/

