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Terugblik
Final6 BM
Kleding
Vrijwilligers gezocht
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
11 juni

Buiten trainen
Kledingbeurs
Eindactiviteit 25 juni
Brevetzwemmen
Bijlages

Onderling oefenen 2010-2011

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

28 juni

2 juli

Laatste binnen training voor de mini’s en de EG. Deze training gaan
we kijken hoe snel iedereen zwemt en hoever de bal inmiddels kan
worden gegooid (brevetzwemmen)
Kuilcup in Bodegraven

27-28 aug

Start weekend nieuw seizoen

1 okt

Taptoe en hutspot eten

Minitoernooien
11 juni
Sassenheim
2 juli
Bodegraven
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
Teambuilding CM1
Donderdag 19 mei had de CM1 een
kickboks workshop als teambuilding
i.v.m. NK.
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Heren 1 kijken 14 mei

ZVL, POLAR BEARS EN HET RAVIJN AL ZEKER
VAN HALVE FINALE
Zaterdag was er het nodige spektakel in de Eredivisie. ZVL-1886 Center schakelde AZC uit en Polar Bears zette een streep
door het seizoen van Widex GZC Donk. Daarmee zijn de nummer 1 van de reguliere competitie en de regerend
landskampioen uitgespeeld. Ook Het Ravijn plaatse zich bij de laatste vier. Tegen UZSC brachten strafworpen de
beslissing. Alleen ZV De Zaan en ZPC Amersfoort laten het aankomen op een beslissingswedstrijd op zondag.
ZVL-1886 Center heeft titelkandidaat AZC uitgeschakeld. Zowel op vrijdag als op zaterdag was de ploeg van John van den
Burg verrassend te sterk. Vooral op vrijdag trakteerde de Leidse ploeg AZC op een oorwassing. In de eigen AquaRijn was
het team uit Alphen aan den Rijn lang machteloos. In de tweede en derde periode klapte ZVL een 5-3 achterstand om in
een 6-14 voorsprong. AZC stond erbij en keek ernaar. Pas in de laatste drie minuten lukte het de thuisploeg om nog drie
keer te scoren. Een dag later hield ZVL de winstpunten in eigen huis. Het was wel een stuk spannender dan op vrijdag. AZC
kwam in de laatste periode uit ‘verslagen positie’ (10-7) terug tot 11-11. Het was Attila Kincses die uiteindelijk de winnende
12-11 tegen de touwen joeg en zo de Leidse weg richting finales vervolgde. Voor het sterrenensemble van AZC eindigt
daarmee een teleurstellend seizoen zonder prijs.

Tijdens de pauze werden de DG4 en de EG1 nog even extra in het zonnetje gezet. Zij zijn 1e geworden in hun poule.
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15 mei EG1 oefenwedstrijdje
Als voorbereiding op het NK had de EG1 op 15 mei een oefenwedstrijdje tegen ZPB. De wedstrijd vond plaats in zwembad De
Vliet en wat hadden ze een geluk met het mooie weer.

Minitoernooi
De mini's hebben het ook prima naar hun zin gehad op het toernooi in Soest op 22 mei.
Ze hebben zelfs een mooi vaantje als herinnering gekregen.
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Heren 1 kijken 21 mei
Polar Bears en ZVL-1886 Center gaven elkaar nauwelijks iets toe. Op vrijdag leek de ploeg uit Ede op een gecontroleerde
overwinning af te stevenen (5-1 begin tweede periode), maar met drie doelpunten op rij vocht ZVL zich helemaal terug in
de strijd. Toch zorgde Polar Bears er telkens voor aan de positieve kant van de score te blijven. Met nog twee minuten op
de klok maakte Rick Meijer er 9-7 van. Mark Visser hield het spannend, maar de bevrijdende 10-8 kwam in de laatste
minuut van de hand van Sam Kunz. Polar Bears kon de wedstrijd uitspelen en de 10-9 van David Spijker verdragen.

Een dag later bereikte de spanning een kookpunt.
ZVL ging in het eigen bad goed van start. Tot begin
vierde periode Leidde de ploeg van John van den
Burg (9-7), maar door doelpunten van Sam Kunz,
Guus Wolswinkel en Marnick Snel verdampte die
voorsprong. Lars van Nobelen zette ZVL naast Polar Bears (10-10), maar omdat Lars ten Broek met nog een kleine minuut
te spelen het net vond, moest ZVL alsnog in de achtervolging. Dat lukte. Jasper Haasnoot perste de 11-11 eruit, waarna
strafworpen de beslissing moesten brengen. Daarin bleek Polar Bears koelbloediger.

https://sleutelstad.nl/2022/05/22/zvl-1886-strandt-met-opgeheven-hoofd-in-halve-finale/

Beste ouders en jeugd, wat
ontzettend leuk dat er bij beide
wedstrijden zoveel jeugd aanwezig
was. Heel erg bedankt voor jullie
steun en aanmoedigingen.
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Baas van het bad
Van de EG3 deden zelfs 4 kinderen mee aan Baas van het bad. Maud zwom, omdat ze ook op wedstrijdzwemmen zit, mee
met de recreanten. Het lukte haar om als 1e aan te tikken en won een mooie tas.

Teamuitje BM2
Zaterdag 4 juni zijn de meiden
van de BM2, en de meiden die
het meest in hebben gevallen
bij de BM2, gaan suppen en
koken met elkaar.
Het suppen verliep soepel al
hebben de meeste wel een
nat pak gehaald.
Daarna zijn we met zijn allen
gaan koken. We hebben heel
veel lekkere tapashapjes
gemaakt en opgegeten.
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NK EG 11-12 juni
Wat een spannend, emotioneel maar ook enerverend weekend heeft de EG1 achter de rug. De EG1 hadden zich geplaatst
voor het NK onder de 11 jaar. Het zag er naar uit dat het pittig ging worden. Want ze hadden een zware poule met onder
andere De Polar bears uit Ede en de Ham uit Krommenie. Dus de verwachtingen
waren niet al
te hoog.
Natuurlijk
waren ze
super
gemotiveerd
maar ook
zeker
gespannen. De
eerste
wedstrijden op
zaterdag
werden met
ruime
meerderheid
gewonnen
waaronder
zelfs een 1-9
tegen TRB-RES uit Tilburg.
De laatste wedstrijd van de zaterdag was tegen de Ham en de vermoeidheid was bij
beide teams toegeslagen. Er werd keihard gestreden en uiteindelijk werd het 5-5. En
ze waren door naar de zondag!! En nog als poulewinnaar ook!!!
Zondag waren alle kids en ouders nerveus want onze kanjers zaten gewoon bij de
beste 6 van Nederland. De Leidse vlaggen werden in het zwembad opgehangen.
Want ze moesten natuurlijk wel zien waar wij vandaan komen. Eerst waren er nog 2
poule wedstrijden en die werden allebei gewonnen. Van de Treffers uit Rosmalen
wonnen ze met 8-6. En van Njord uit Veldhoven wonnen ze met 8-7.
En dan sta je ineens in de halve finale!!! We horen bij de laatste 4!!! De wedstrijd
tegen ZPB uit Barendrecht was dan ook mega spannend. Maar met een doelpunt van
Mats vanaf 15 (!!) meter in de laatste seconden werd het 5-7 voor ons en zat de EG1
gewoon in de finale!!! De zenuwen werden af en toe teveel. En sommige moesten
even naar het toilet met lichte buikpijn. Toen het tijd was voor de finale waren alle
kids en ouders gespannen. Amersfoort was die 2 dagen al ijzersterk geweest. En
bleek toch iets te sterk voor onze jongens. Ze hebben tot het einde gevochten maar uiteindelijk werd het 6-3 voor
Amersfoort. Onze kanjers zijn gewoon 2e van Nederland geworden!!! Super trots op hen allemaal. Coach Jolijn en Micha
sprongen van vreugde het bad in.
Bij de prijsuitreiking bleek Mats ook nog een speler van het
toernooi te zijn geworden. Dus er ging een extra beker mee
naar Leiden. Met medailles om en de beker op zak gingen we
weer terug huiswaarts.
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Final6 CM1 4 en 5 juni in Amersfoort

Dagboek van het NK CM1 Amersfoort 5 juni 2022
Onze CM1 deed dit weekend mee in de “Final Six”, een onderling toernooi van de 6 hoogst geëindigde teams. Zaterdag
werd er verloren van De Ham, best een teleurstelling.
Zondag speelde onze ZVL CM1 dan ook om de plekken 5 & 6. Tegenstander was Njord, daar was al vaker van gewonnen.
De wedstrijd begon moeizaam. Njord zat vol in de pressing en het kwam nauwelijks tot een schot. Aan het einde van de
1ste periode hadden we volgens het scorebord 60% balbezit maar stonden we 2 – 0 achter. Ook de 2de periode was taai.
Opnieuw Njord vol in de pressing, opnieuw 60% balbezit. Maar door vol te houden en te blijven knokken kwamen we terug
naar 3 – 2. Nog steeds achter maar die akelige 0 van het bord gespeeld.
In de 3de periode kwam de omslag. Njord was leeg en wij bleven hard knokken. Wij zwommen Njord eruit en maakten
makkelijk ruimte. We bleven zwemmen en maakten een paar hele mooie individuele aanvallen. Njord scoorde de 3de
periode niet meer en wij gingen over ze heen 3 – 4! De 4de periode scoorde Rosa binnen 21 seconden 3 – 5!
Iedereen juichen & blij! Heerlijke herrie vanaf de tribune! Njord scoorden nog, maar Gioya en Bo maakten het cool af.
5 – 7! Gewonnen! ZVL CM1 eindigde plek 5!
Geschreven door Sophie In 't Veld
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Bbq EG1

Afgelopen zondag (5 juni) werd in de
stromende regen de barbecue van de EG1
gehouden. En ondanks de regen was het
super gezellig!!
Ouders en kinderen hebben lekker gekletst
onder het genot van een hapje en een
drankje. De buitenboel was goed afgedekt
door Frans en versiert met ZVL shirts. Het
werd een echt ZVL feest!!

Final6 BM

Final6 BM
Zaterdag en zondag speelt de BM de Final6 in zwembad de Zijl. Bijgevoegd is het
speelrooster. Onze meiden spelen in de avond, hoe laat is op dit moment nog niet
helemaal zeker. Wil je komen kijken? Dat kan. Leden/trainers/coaches mogen gratis
komen kijken. Wel vragen we een bijdrage voor overig bezoek van € 5.- voor één dag
of € 7.50 voor het hele weekend (vastgesteld door de KNZB). Dit geld wordt gebruikt
om de organisatie te betalen. We hopen jullie allemaal te zien.
Groetjes van Lisa, Ella, Tess, Tess, Nousha, Caitlin, June, Imre, Sofie, Marit, Freeke,
Esmée en Jolijn

We zijn nog op zoek naar juryleden voor de zaterdag en de zondag.
Wie kan ons helpen? Geef je op bij Arjan, Alida of Pascal.

We
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Kleding

Kleding
Vanuit ZVL-1886 is het nu mogelijk een poncho in clubkleuren en met logo te
bestellen.

Ideaal voor het buiten zwemmen, om snel iets warms aan te trekken na een training
in de Vliet of om je onder om te kleden.
Tot 1 juli is de prijs:
- de poncho voor volwassenen kost nu € 45,- de poncho voor kinderen komt nu op € 42,50
(na 1 juli zal de prijs hoger zijn)
Materiaal : katoen aan de binnenkant (dat droogt lekker af) microvezel aan de
buitenkant ( dat droogt snel)
Om te bestellen ga naar:
https://forms.office.com/r/kVcy56R2hD
Verder zijn de meeste bestellingen van april binnen. Ik heb iedereen individueel
gemaild die een bestelling gedaan heeft. Ik mis alleen nog caps en een aantal
rugzakken. Deze komen half juni bij de leverancier binnen en komen dan mijn kant op.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar: kleding@zvl-1886.nl
Met vriendelijke groet,
Bregje

Vrijwilligers gezocht

Triathlon leiderdorp zoekt vrijwilligers!
Zondag 21 augustus vindt op de woonboulevard de Baanderij in Leiderdorp een
nieuwe editie van de Triathlon Leiderdorp plaats. Dit jaar hopelijk weer ‘normaal’,
zonder corona-beperkingen, dus met publiek en andere gezelligheid. De organisatie
verwacht zo'n 500 atleten aan de start van de verschillende reguliere afstanden,
zowel toppers als recreanten. Ook zullen dit jaar de eredivisie en de 4e divisie heren
zuid bij ons van start gaan. Het belooft weer een waar spektakel te worden met heel
veel actie in en rond de wisselzone.
Uiteraard kan het organisatieteam van ZVL-1886 deze dag niet alleen organiseren,
daarom roepen we graag de hulp in van zo’n 140 vrijwilligers. Wil/kan je dit jaar weer
helpen? Heel graag! Meld je dan via deze link aan als vrijwilliger!
Heel graag tot ziens op zondag 21 augustus. Mocht je voor die tijd een vraag of
opmerking hebben stuur dan een mail naar: vrijw.tri.leiderdorp@gmail.com
Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op: www.triathlonleiderdorp.nl
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Buiten trainen

Buiten trainen in de Vliet
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
.

Kledingbeurs

Kledingbeurs rubriek
We horen regelmatig dat ouders clubkleding hebben liggen die te klein zijn geworden.
Heeft u iets liggen en wilt u deze verkopen, 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. Wij plaatsen dit
dan in de volgende nieuwskrant in onze rubriek: De kledingbeurs.

Eindactiviteit 25 juni

Jaarafsluiting waterpolo
Beste waterpolo jeugd,
We gaan het seizoen ook dit jaar weer gezellig samen afsluiten. Op zaterdag 25 juni
zien we jullie graag op het Sportpark Boshuizerkade voor een actief programma. De
bijdrage is €7,50 inclusief activiteit & BBQ
Voor mini-EG-DG
Verzamelen:
14:15 uur
Start programma: 14:30 uur
Einde programma: 16:00 uur
De BBQ start bij de waterkeet om 16:30
uur en duurt tot 18:00 uur
Voor C jeugd-B jeugd-A jeugd
Verzamelen:
16:00 uur
Start programma: 16:15 uur
Einde programma: 17:45 uur
De BBQ start bij de waterkeet om 18:15 uur. Natuurlijk staat de muziek aan in het
clubhuis!
Wij hebben er weer heel veel zin in. We zien je graag de 25ste!
Geef je op voor 15 juni via het formulier en betaal met de link/ qr code € 7,50!!
(Beide zijn gestuurd via de appgroepen)
Sportieve groet,
Jeugd commissie ZVL-1886
Heleen, Bastiënne, Marieke, Brenda en Alida
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Brevetzwemmen

Brevetzwemmen
In de agenda heeft u kunnen zien dat er binnenkort brevetzwemmen is tijdens de
trainingen van de mini’s en de EG.
Wat houdt dit in?
De kinderen doen verschillende opdrachten met en zonder bal. De tijden hiervan
worden bijgehouden op papier. Dit wordt 2x per jaar gedaan.
Waarom?
De kinderen kunnen dan heel duidelijk zien hoe ze vooruit zijn gegaan.
Hulp gevraagd:
Het is leuk als de kinderen een diploma krijgen met hun tijden van begin van het jaar
en de tijden van het eind van het jaar. Wie wil deze diploma’s maken?
Laat dit even aan mij (David) weten.

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:

Bijlages:
Bijlage 1: n.v.t.

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