ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 9
mei 2022
Agenda
Terugblik
Laatste trainingen dit seizoen
Buiten trainen
Baas van het bad
Esmée van Roijen
Heren 1 kijken

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.zvl1886.nl/nieuwskrant/

Agenda
14 mei

Heren 1 op trainingskamp
Swim-in
Seizoen dames 1
ZVL-keepster bij oranje
Standen
Bijlages

Playoff weekend van de heren; jeugd mag kijken

21/22 mei

NK voor EG1 in Hilversum

28 mei

Baas van het bad

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 (hulp gezocht)

12 juni

Swim-in Leiden

18/19 juni

NK voor DG1 in Barendrecht

25 juni

Eindactiviteit voor alle jeugdleden

27-28 aug

Start weekend nieuw seizoen

1 okt

Taptoe en hutspot eten

Minitoernooien
22 mei
Soest

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.
EG2 en EG3 samen eten in de Waterkeet na de laatste wedstrijd
9 april hadden de EG2 en de EG3 allebei hun laatste wedstrijd in de Zijl. Ze besloten om het wedstrijdseizoen samen af te
sluiten met een lekker patatje in de Waterkeet.
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Paastoernooi in Spijkenisse voor de DG 16 april

Paastoernooi EG
2e paasdag hadden de kinderen van de E's een toernooi in Spijkenisse. ZVL deed mee met 2 teams. 5 wedstrijden, patat met
snack en drinken en een terras waar iedereen iedereen tussen de wedstrijden door kon genieten van het mooie weer. Kortom
een heel leuk, lekker en gezellig toernooi.
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Terugblik
Kirsten werd bedankt door de DG1 voor haar werk
als coördinator bij de DG dit jaar. Bedankt!
Na de laatste wedstrijd werden Lars en Arnaud
ook bedankt voor het hele leuke, gezellige en
leerzame seizoen. Maar ze zijn nog niet helemaal
klaar, eerst nog een NK in Barendracht

CM1
Zaterdag 23 april hebben de CM1 meiden thuis met
13-6 een ruime overwinning behaald op Domstad.
Met nog 4 wedstrijden te spelen in de competitie, is
nu al duidelijk dat het team zich gaat plaatsen voor
de final6 op 4 en 5 juni in Amersfoort.
Na de wedstrijd zaterdag hebben de meiden samen
pizza gegeten in de Waterkeet. Gewoon, omdat dat
supergezellig is, maar ook om een plan te maken ter
voorbereiding op de final6. Doel is om technisch nóg
beter te worden, en mentaal zo sterk dat we het
beste uit onszelf én elkaar kunnen halen. En
uiteraard: heel veel plezier te hebben als team!

Teamactiviteit DG1
De DG1 had 24 april een leuk, maar druk programma. Om 12 uur gingen
zij verzamelen bij het sportveld. Na een warming-up kregen zij als team
verschillende opdrachten. Een aantal voorbeelden:
-Vouw het zeil op waar jullie op staan, zonder dat er iemand de grond
raakt.
-Alle teamleden kregen een blinddoek om, behalve 2. De kinderen die
een blinddoek om hadden kregen samen 1 groot touw in hun handen.
De 2 kinderen die niet geblinddoekt werden moesten de andere
aanwijzingen geven zodat ze in een vierkant zouden komen te staan.
-Loop met een blinddoek op door een veld met pionnen. De pionnen
mag je niet aanraken. Je krijgt van de zijkant aanwijzingen van 1 teamlid.
Maar dit gebeurde met meerdere kinderen tegelijk. Erg lastig om je dan
goed te blijven concentreren op maar 1 stem.
Na deze leuke
activiteiten was het tijd
om even een broodje te
eten. Daarna gingen de
jongens meedoen met
een wedstrijd van de
CJ2, de meiden gingen
natuurlijk
aanmoedigen. Om de
dag af te sluiten hadden
ze een pizzaparty.
Pagina 3

Pizza party bij familie Casini
Zondag 24 april was er een pizza party voor de DG1. De party werd georganiseerd door mijn familie en bij mij thuis gevierd.
Het feest werd zo georganiseerd. Na de wedstrijd van onze jongens met de CJ2 in Gouda kwam de hele DG1 naar mijn huis.
Thuis hebben we spellen gespeeld en gevoetbald, vervolgens hebben we lasagne gegeten, daarna mochten we zelf onze
pizza’s maken. Dat was het leuks van alles.
Tenslotte gingen we naar buiten om calorieën te branden door te voetballen. Uiteindelijk hebben we het jaar afgesloten
met een mooie speech van de coach en hulpcoach.
We hadden een super gezellige avond. Er is veel gegeten en veel gelachen, voor herhaling vatbaar !!!
Geschreven door Matteo DG1

24 april Laatste wedstrijd
BM2.
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Terugblik
Zondag 24 april heeft de CJ2 de laatste wedstrijd gespeeld van dit seizoen. Niet gewonnen, maar ze hebben zich kranig
geweerd. Alle lof voor Peter die ze naar een plek in de bovenste helft heeft gecoached!

Trainingen DG

Trainingen DG
Maandag
18.00 -19.00 uur 5 Mei bad
6 juni geen training i.v.m. Pinksteren
4 juli laatste binnentraining.
Donderdag DG-selectie
18.20 -19.30 uur wedstrijdbad De Zijl
26 mei geen training i.v.m. Hemelvaartsdag
7 juli laatste binnentraining.
Vrijdag
17.00 uur - 18.00 uur recreatiebad de Zijl.
27 mei geen training,
1 juli laatste binnentraining.

Trainingen BM en CM

Trainingen BM en CM
Hierna kan meegedaan worden aan de buiten trainingen
Maandag
17.00-18.15 uur De Zijl rec. bad
6 juni geen training i.v.m. Pinksteren
30 mei laatste training.
Dinsdag
18.30-20.00 uur De Zijl wedstr. bad
7 juni laatste training
Woensdag
17.30-18.30 uur Vijf Meibad
8 juni laatste training
Vrijdag
16.15-17.45 uur Vijf Meibad
27 mei laatste training
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Senioren trainingen

Senioren trainingen
Hee allemaal,
Hierbij een bericht over de trainingen en tot wanneer deze door blijven gaan voor alle
senioren teams.
Kort in overzicht:
- Maandagavond Heren 6/7/9 Poelmeer: 25-04-2022 laatste training.
- Dinsdagtraining Heren 3/4/5/8 recreatiebad: 24-05-2022 laatste training.
- Dinsdagavond Dames 6/7/8 Vijf Meibad: 26-04-2022 laatste training.
- Woensdagavond Dames 3/4/5 Vijf Meibad: 08-06-2022 laatste training.
- Donderdagavond zwemtraining: 28-04-2022 laatste training.
- Vrijdagavond Dames+Heren senioren Vijf Meibad: 27-05-2022 laatste training.
Wees niet getreurd, want vanaf mei gaan we weer naar buiten!!
De Vliet 02-05-2022 tot 29-05-2022
- Maandag 19:00-20:00 uur
- Donderdag 19:00-20:00 uur
De Vliet vanaf 30-05-2022
- Maandag 20:00-21:00 uur
- Woensdag 20:30-21:30 uur
- Donderdag 20:00-21:00 uur
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
De WPC

Buiten trainen

Buiten trainen in de Vliet
Het volgende schema is voor de senioren:
De Vliet 02-05-2022 tot 29-05-2022:
-Maandag 19:00-20:00 uur
-Donderdag 19:00-20:00 uur
De Vliet vanaf 30-05-2022:
-Maandag 20:00-21:00 uur
-Woensdag 20:30-21:30 uur
-Donderdag 20:00-21:00 uur
Vanaf 30 mei gaan de senioren later trainen en is er twee keer een blok voor de jeugd.
(als de binnentrainingen voor hun leeftijdsgroep zijn gestopt)
-Maandag van 19.00-20.00 uur
-Donderdag van 19.00-20.00 uur
Op deze tijden is het voor alle jeugd-leden mogelijk om banen te zwemmen en soms is
het mogelijk te trainen met een bal (Dit ligt er aan hoe druk het is). Als het niet te druk
is mogen ouders, broers en zussen ook meezwemmen. Er is op deze tijden geen trainer
aanwezig dus het toezicht houden moet ook door de ouders zelf gedaan worden. Er
mag geen gebruik gemaakt worden van de duikplanken en de glijbaan. Heel soms
zetten ze de glijbaan aan en dan mag het wel
.
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Baas van het bad

Baas van het bad

Baas van het bad
Na een groot succes vorig jaar vindt Baas van het Bad ook dit jaar weer plaats! Ter
voorbereiding op het open water seizoen bootsen we een open water wedstrijd na in
het buitenzwembad De Vliet, waarbij je zwemt en strijdt tegen je leeftijdsgenoten.
Hierdoor ben je tot in de puntjes voorbereid voor het open water seizoen en de Speedo
Swim-in Leiden!
In De Vliet zetten we op zaterdagavond 28 mei een parcours uit met boeien. Iedereen
start met een individuele tijdrace: één ronde zwemmen, zo hard mogelijk. Daarna zwemt
iedereen nog een tweede keer, over meerdere rondes, waarbij je tegelijk start met
zwemmers met dezelfde snelheid.
De allersnelste zwemmers kwalificeren zich voor de Grote Finale van Baas van het Bad.
Hierin zijn zowel snelheid, tactiek als conditie bepalend voor de eindoverwinning. Wie
finisht als eerste en mag zich de Baas van het Bad noemen? Opgeven kan via deze link!
Deelname is gratis.
De (leeftijds)categorieën zullen op de volgende tijden starten:
18u – 19u: recreanten (groep Lien), minioren, junioren en jeugd (ook
jeugdtriatleten/jeugd waterpolo)
19u – 20u: senioren, masters en triatleten
Er gaat nog meer gebeuren deze avond, dus houd je mail in de gaten!
We hopen jullie allemaal te zien!
Spetterende groeten,
De Baas-van-het-Bad-commissie
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Esmée Roijen

Pagina 8

14 mei heren
aanmoedigingen

14 mei Heren 1 kijken en aanmoedingen
Beste jeugdleden,
Komend weekend spelen de heren de eerste ronde playoffs voor het
landskampioenschap tegen AZC uit Alphen. AZC werd eerste in de reguliere competitie,
dus de heren kunnen alle support gebruiken. Jij komt toch ook? De wedstrijd begint op
17:45 uur. We verwachten je om 17:00 uur in het clubhuis naast zwembad De Zijl in je
rode clubshirt. Voor jullie is er limonade en wat lekkers en een apart plekje op de
tribune gereserveerd.
In de pauze van de wedstrijd zetten we twee kampioenen in het zonnetje, de EG1 en
de DG4!
Natuurlijk mag je je vader en/of moeder meenemen.
Meld je aan voor vrijdagavond via waterpolokids@zvl-1886.nl
Tot zaterdag
Sportieve groet,
Brenda en Alida

Heren 1 op trainingskamp

Heren 1
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Swim-in

Swim-in Leiden
Beste ouders en jeugd,
12 juni is er na een paar jaar afwezigheid weer een swim-in Leiden. Via de volgende link
kunt u het programma van deze dag zien en de locatie.
https://www.swiminleiden.nl/wp-content/uploads/2022/05/Advertentie-Swim-inLeiden-2022.pdf
De kosten voor deelname staan hier ook bij. Deze kosten zijn voor de deelnemers zelf.
Leencap is gratis, chip is 3 euro ongeacht aantal starts (je kan dus bijv. 2 keer starten
met dezelfde chip)
Wilt u uzelf of uw kind opgeven, dan hebben wij de volgende gegevens nodig:
Naam deelnemer:
Geboortedatum:
Aan welk programma-nr. wil hij/zij deelnemen: (bij de 250m vrije slag Prestatietocht,
moeten kinderen van 6 -8 jaar begeleiding krijgen van een volwassene. (Deze
volwassene hoeft niet te betalen. Wel graag de naam erbij zetten bij de inschrijving)
06-nummer: Hier kunnen wij een tikkie naar sturen en evt. vragen stellen als ons iets
niet helemaal duidelijk is voor de inschrijving.
Startnummer: Dit is het nummer wat onder de foto van uw kind staat in de knzbwaterpolo app (sportlink). Deze kunt u vinden als u in het menu klikt op digitale pas.
Het nummer bestaat uit 7 letters en cijfers.
Wil je meedoen met de estafette dan willen we van alle 4 de deelnemers de
bovenstaande gegevens ontvangen.
Stuur deze gegevens naar: proeftraining@zvl-1886.nl met als onderwerp: swim-in
Opgeven kan tot maandag 30 mei 2022.
Mocht uw kind door omstandigheden toch niet kunnen zwemmen kunnen wij de
kosten hiervan helaas niet terugbetalen.
Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met Maarten (06-51864843)

Extra informatie over de leeftijdsbepalingen:
Seizoen 2021-2022 (incl openwater zwemmen 2022)
meisjes

lftd

categorie

lftd

jongens

2015 + 2016*

6

minioren 1

6

2015 + 2016*

2014

7

minioren 2

7

2014

2013

8

minioren 3

8

2013

2012

9

minioren 4

9

2012

2011

10

minioren 5

10

2011

minioren 6

11

2010

2010

11

junioren 1

12

2009

2009

12

junioren 2

13

2008

2008

13

junioren 3

14

2007

2007

14

junioren 4

15

2006

2006

15

jeugd 1

16

2005

2005

16

jeugd 2

17

2004

2004 e.o.

17

senioren open

18

2003 e.o.

*Vanaf de 6e verjaardag kan er worden deelgenomen aan wedstrijden.

We hopen op een zonnige dag met veel waterpolo-deelnemers en zwemplezier!
Met vriendelijke groet,
Maarten
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Seizoen dames 1 zit er
helaas op

Het seizoen voor de dames zit er helaas op. Na twee nederlagen tegen
@zvdezaan_waterpolo geen bekerfinale. Dank TopWaterpoloLeiden], dank
sponsoren, dank bestuur en waterpolocommissie, dank trouwe supporters
voor het vertrouwen. Tot in het zwembad. Tot volgend seizoen.
Nu de heren aanmoedigen die voor de playoffs tegen @azc_alphen spelen in
het weekend van 14-15 mei!

ZVL- keepster bij Oranje

ZVL-keepster bij Oranje
Nederland wint Europese World League-finale
De Nederlandse waterpolodames hebben op Tenerife de Europese finaleronde van de
FINA World League gewonnen. Oranje was zondagmiddag in de finale met 12-11 te
sterk voor Spanje, de nummer 2 van de laatste Olympische Spelen van Tokyo.
Beide ploegen waren al voor de finale zeker van deelname aan de intercontinentale
Super Final van de World League komende zomer, met onder meer Australië, Canada
en de Verenigde Staten. Daarvoor volstond een plaats bij de eerste drie op Tenerife en
aan die voorwaarde hadden Spanje en Nederland zaterdag al voldaan door het winnen
van de halve finales.
In de finale gaven Spanje en Nederland elkaar geen duimbreed toe. Via de
periodestanden 2-3, 3-3en 4-3 begon het laatste part met 9-9. Bij 11-11 scoorde
Sabrina van der Sloot anderhalve minuut voor tijd uit een man meer de winnende
treffer. Oranje overleefde daarna nog een dubbele man minder-situatie en hield ook in
de resterende tijd het hoofd koel.
Bij Nederland lag Sarah Buis drie periodes onder de lat en de laatste periode werd het
doel verdedigd door Laura Aarts. De derde meegereisde keepster van Oranje, Janieke
Oosting, maakte vrijdag tegen Frankrijk haar debuut. Ook Fleurien Bosveld en Marit
van der Weijden speelden dit weekend voor het eerst een officiële interland voor het
A-team.
De Super Final van de FINA World League staat gepland van 12 tot en met 17 juli 2022.
De locatie is nog niet bekend. De Nederlandse vrouwen spelen daarvoor ook nog het
WK in Hongarije (18 juni – 3 juli) en na de eindronde van de World League nog het EK in
het Kroatische Split (27 augustus – 10 september).
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Trainingsrooster
https://www.zvl1886.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.

ZVL-1886 is:

Standen
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.
EG teams
DG teams
C en B jongens
EG1
DG1
BJ1
EG2
DG2
BJ2
EG3
DG3
BJ3
EG4
DG4
CJ1
EG5
CJ2
EG6

C en B Meisjes
BM1
BM2
CM1
CM2

Bijlages:
Bijlage 1: Informatie over actiemaand. Geef het door!!
Bijlage 2: Waterpolo Competitieleiding gezocht

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten,
40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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Bijlage 1
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Bijlage 2:

Informatie over deze vacature kan gekregen worden via: competitieleider@knzbwest.nl
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