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

Agenda
22 aug

1e binnentraining DG (trainingstijden zijn ongewijzigd)

23 aug

1e binnentraining mini’s en EG (trainingstijden zijn ongewijzigd)

3 sept

Startactiviteit 14.00-19.00 uur

3 sept

CJ en BJ toernooi in Barendracht

10 sept

Start competitie voor verschillende teams

24 sept

Start Grote Clubactie

1 okt

Taptoe en hutspot eten

Beste ouders,
Bij deze de laatste nieuwskrant van het seizoen.

Hele fijne vakantie! Tot het volgende seizoen.
Terugblik
Minitoernooi 11 juni Sassenheim
Dit keer deed ZVL mee met 3 teams. De vader van Aukje had na de 1e winnende wedstrijd gezegd tegen zijn team: Als
jullie alles winnen, mogen jullie mij in het water gooien. Tja, belofte maakt…
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11/12 juni Final6 BM
Onze meiden van de BM zijn 3e van Nederland geworden tijdens de Final6 in Leiden

Zoals u eerder heeft
kunnen lezen was de
Final6 van de BM dit
jaar in Leiden.
Wat fijn dat er zoveel
mensen hebben
geholpen.
Heel erg bedankt voor
jullie hulp!
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Uitje CJ1 11 juni
De jongens van de CJ 1 hebben
samen met coach Bas zaterdag
11 juni het seizoen toepasselijk
afgesloten in het water(zee).
Ze zijn gaan golfsurfen in
Noordwijk.
De jongens hadden geweldig
weer en heel veel lol.
Na het golfsurfen en een duik in
de zee zijn we met de hongerige
jongens nog even langs de Mc
Donald’s geweest.

Swimin Leiden 12 juni
Lola, Gioya en Elena deden zondag 12
juni mee aan de @swiminleiden, 1 km
zwemmen in de Leidsche singels!
De meiden hadden nog even geoefend
in de Wijde Aa, om te wennen aan het
natuurwater. Dat voelt echt heel
anders dan in het zwembad.
Het was heerlijk zonnig tijdens de
Swim-in en ook nog eens erg gezellig.
Elena mocht het podium op om een
zilveren medaille in ontvangst te
nemen
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Uitje CJ2 11 juni

Een super vette afsluiting voor de jongens van de CJ2. Ze gingen lasergamen vlakbij het Goyebos ( naast het
Pannenkoekenhuis in Leiderdorp)
Ze vonden het allemaal geweldig en kwamen vol verhalen terug.
Ter afsluiting hebben ze nog een ijsje bij de Mc Donald’s gegeten. Een geslaagde middag!

Op de markt
Mmm, lekker een suikerspin halen op de markt bij Marieke
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18/19 juni NK-DG.
Op 18 en 19 juni hebben wij met de Dg1 (team LIDL) op
het NK gespeeld. Het zou onvergetelijk toernooi worden.
De eerste dag werden er poule wedstrijden gespeeld.
Onze instelling was om 1e te eindigen in de poule, zodat
wij in de kruisfinale niet ZPB tegen kwamen.
Na de wedstrijd te hebben gekeken van Njord en
Amersfoort (verrassend gelijkspel), moesten wij tegen
Njord spelen. Na een stroeve eerste helft hebben wij de
wedstrijd mooi om kunnen buigen naar 10-18 winst. De
tweede wedstrijd was tegen Amersfoort. Een gelijkspel
zou al voldoende zijn om de doelstelling te halen. Maar deze wedstrijd ging minder makkelijk dan tegen Njord.
Tot in de laatste 12 seconden van de wedstrijd stonden wij achter! Door een mooi versierde penalty van Stan
Reijchard hadden wij kans om de 6-5 achterstand naar een 6-6 te brengen. Ik als coach gaf die taak aan Stan zelf
en toen hij deze tegen het doek aan schoot stond iedereen in het publiek te springen!!
Wat was dit een sensationele wedstrijd waar iedereen boven zichzelf uit steeg. Door deze uitslag waren wij 1e
geworden in de poule en moesten wij de volgende dag tegen PSV.
Deze wedstrijd verliep op de tweede dag soepel en eindigde in een winst van 0-14.
Wij waren door naar de finale! Iedereen was extra gefocust voor deze finale-wedstrijd en ging erin met de
gedachte je hebt sowieso zilver en goud kan je verdienen.
De finale was tegen ZPB die een thuiswedstrijd speelde, dat is natuurlijk altijd lastig. Zij kwamen ook snel op
voorsprong, maar na onze openingstreffer ging onze machine lopen. Verdedigend deden wij het heel goed en in
de contra waren wij snel weg aan het einde van het 1e part stond 2-2. Het 2e part was iets lastiger en had ZPB iets
meer geluk. Bijvoorbeeld een schot op doel die door ons werd tegengehouden, maar dan voor de midvoor van ZPB
kwam. Met onze midachter erachter kon ZPB deze makkelijk binnenschieten. Dit gebeurde twee keer, waardoor
de achterstand werd vergroot naar twee.
Eind tweede part 5-3 voor ZPB en toen werd het een
zware wedstrijd. In het derde en vierde part konden wij
ZPB wel bijhouden, maar de voorsprong niet verkleinen.
De wedstrijd eindigden in een 9-6 voor ZPB en dat is
jammer, want je gaat natuurlijk voor goud.
Maar de teleurstelling was er niet voor lang.
Na de tegenstander gefeliciteerd te hebben, zijn wij als
team even bij elkaar gekomen en gaf ik nog een
allerlaatste speech.

Ikzelf als coach baal natuurlijk wel dat wij de finale
verloren hebben, maar als je ziet hoe dit team elkaar
helpt, steunt, vecht voor elkaar en vooral lol heeft met
elkaar dan maakt het eigenlijk niet uit met welke
medaille je eindigt.
In dit team zitten allemaal winnaars die goud waard
zijn en ik ben trots en vereerd dat ik dit team heb
mogen coachen.
Lars van Zijp
Team Leiden Is De Leukste (team LIDL)
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19 juni was het minitoernooitje in Roelofarendsveen.
Helaas hadden zich maar weinig teams aangemeld.
De kinderen van ZVL zijn gemixt met de kinderen van Alkemade. Er werd
uiteindelijk met 3 teams gespeeld. Scores zijn niet bij gehouden, het ging om
het spel en het plezier. Na aflopen werden de kinderen getrakteerd op
limonade en watermeloen. Het was het een leuke middag, er werd door de
kinderen van Alkemade al gevraagd wanneer ze bij ZVL mogen komen.

21 juni training mini’s en EG
Vanavond hebben de eerste trainers onder groot applaus, hun
bedankje ontvangen voor al hun hulp en trainingen van het afgelopen
jaar.
Daarnaast is David als coördinator bedankt voor al zijn appjes, geregel
en zijn werkzaamheden.
Dank jullie wel, namens alle ouders.

25 juni afsluiting seizoen en BBQ mini’s, EG en DG
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25 juni afsluiting seizoen en BBQ CJ, BJ en AJ
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Pech voor Eva van de EG3
Tijdens de super leuke afsluiting van het seizoen, liep Eva achteruit met pijl
en boog in haar hand en struikelde. Ze ving zichzelf op met haar linkerhand
en brak daarbij haar pols. Gelukkig was het een twijgbreukje en heeft ze
een brace gekregen voor 2 weken. Nu mist ze wel de laatste 2 trainingen,
maar ze wilde er wel bij zijn, dus was ze hulp trainer.

28 juni Zapp sport
Een paar weken geleden mochten Anne, Delayla, Mats en Twan meedoen met de
opnames van Zappsport the Battle. Onder leiding van Ron Boszhard namen ze het op
tegen een roeivereniging uit Alphen aan den Rijn. Ze mochten het water op om
kanopolo te spelen. Het werd een topdag!! In september zal de aflevering worden
uitgezonden, we zullen jullie hierover op de hoogte houden

2 juli Kuilcup in Bodegraven
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Op 2 juli deden er heel veel teams mee aan de Kuilcup. Een gezellige warme dag die resulteerden in meerdere
prijzen voor onze ZVL-teams. Een leuke sportieve afsluiting van het seizoen!
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Waterpolotoernooi Moby Dick ook ZVL-1886 was daarbij

https://dvhn.nl/drenthe/Waterpolo%C3%ABn-infestivalsfeer-in-Zandpol-27796091.html

EJK onder de 19 jaar.
Renee en Anna zijn in Israël geweest waar ze het EJK onder de 19 jaar met de @waterpolodamesjeugd goed zijn
begonnen door met 23-5 te winnen van Portugal.
Na Portugal volgden er nog poule wedstrijden tegen Groot Brittannië en tegen Ukraine.
Uiteindelijk zijn ze met hun team 4e geworden!
Heel knap gedaan meiden
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Startdag

Startdag van het seizoen

Deze dag is van 14.00-19.00 uur. Verdere informatie volgt nog.
Natuurlijk hebben we deze dag ook weer hulp nodig van ouders. Bel of stuur even een
appje naar Alida als je wilt helpen 06-15629297.

Kledingbeurs

Kledingbeurs
Dit ZVL badpak van Maud is inmiddels te klein.
Maat 140 voor 15 euro. Heeft u interesse mail dan naar
renskebronsveld@gmail.com
Groetjes Renske

Heeft u zelf nog ZVL-1886 kleding te koop.
Laat het ons weten en stuur een mail naar
nieuwskrant@zvl-1886.nl dan kunnen we het in de
volgende nieuwkrant plaatsen.

Buiten trainen

Buiten trainen in de Vliet voor de jeugd
-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
.

Hulp gezocht

Hulp gezocht
Volgend jaar willen we weer veel leuke dingen organiseren. Daar hebben we wel hulp bij
nodig van ouders. U kunt zich opgeven voor de jeugdcommissie, maar u kunt ook
aangeven dat u af en toe wilt helpen met activiteiten. Na de vakantie hebben we al
redelijk snel de volgende activiteiten op het programma staan:
-startdag (3 september)
-taptoe
-Grote Clubactie
Stuur een berichtje naar Alida 06-15629297 en laat weten waarbij u wilt helpen.
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Teamindeling Eg en DG

Teamindeling EG 2022/2023

Teamindeling DG 2022/2023

Coaches gezocht

Coaches gezocht:
Vind jij het leuk om een team te coachen? Binnen de DG zoeken we nog naar coaches!!
Waterpolo ervaring is handig maar niet vereist. We willen vooral dat de kinderen lekker
kunnen spelen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een berichtje naar Kirsten (06-33981490)

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 coronabeperkingen, 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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Spelers zichtbaar in
KNZB-app

Spelers zichtbaar in sportlink/KNZB-app
De komende weken worden de nieuwe teams weer in de KNZB-app gezet.
Als vereniging is het handig om in ieder geval de namen zichtbaar te hebben. Zo kunnen
ook coaches van andere teams makkelijker zien wie er in een team zitten en wie ze evt.
kunnen vragen om in te vallen. Tijdens wedstrijden zijn de naam en foto altijd zichtbaar
voor de scheidsrechters en de juryleden.
Steeds meer kinderen staan al op zichtbaar. Als uw kind nog niet op zichtbaar staat kunt u
het volgende doen:
Stuur een email naar ledenadministratie@zvl-1886.nl en vraag/verzoek de
ledenadministratie om het volgende:
1. Vraag of ze uw emailadres willen invullen bij uw kind. Geef daarom het volgende door:
Naam van uw kind, team van uw kind, eigen naam en uw eigen emailadres.
2. Zodra de vereniging het e-mailadres heeft toegevoegd, kun je als ouder/verzorger in de
app naar het menu Instellingen > Mijn kinderen gaan.
3. Tik hier het betreffende kind aan en wijzig de gegevens.
Lukt het niet of heeft u hier hulp bij nodig. Stuur dan even een mailtje naar:
nieuwskrant@zvl-1886.nl. Wij helpen je graag verder.
Nog even wat informatie over de app op een rijtje:
Hiermee kunt u o.a.:
-Zien wanneer en waar de wedstrijden zijn (van het hele seizoen)
-De uitslagen van de wedstrijden zien
-Makkelijk meerdere teams of personen volgen als u het sterretje aanklikt
Gaat u de app voor het eerst gebruiken dan is het belangrijk om u aan te melden met het
email-adres dat bekend is bij de vereniging. Mocht uw zoon of dochter een keer niet
kunnen geef dit dan zo snel mogelijk door aan de coach.

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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