ZVL-1886 Nieuwskrant nr. 1
augustus 2022
Agenda
In memorium
Terugblik
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Pasavonden
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/

Trainingscapjes
Hulp gezocht
Jury-cursus
Afspraken trainingen
De grote clubactie
Bijlages

Agenda
22 aug

1e binnentraining DG (trainingstijden zijn ongewijzigd)

23 aug

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

27 aug

CJ en BJ toernooi in Leiden (op uitnodiging)

3 sept

Startactiviteit 14.00-19.30 uur

3 sept

CJ en BJ toernooi in Barendracht (op uitnodiging)

10 sept

Start competitie voor verschillende teams

11 sept

CM toernooi in Nijverdal (op uitnodiging)

11 sept

CJ en BJ toernooi in Gouda (op uitnodiging)

24 sept

Start Grote Clubactie

25 sept

Knutselochtend i.v.m. taptoe

1 okt

Taptoe

25 okt

Herfstvakantie activiteit

27 nov

Schoen zetten i.v.m. Sint

16 dec

Kerstdiner DG

18 dec

Kerstontbijt EG/mini

28 dec

PSV toernooi (op uitnodiging)

6 jan

Nieuwjaarsfeest C, B en A jeugd

Minitoernooien
Data komen nog
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In memorium
Henny Blansjaar

In memoriam
Maandag 25 juli waren vele leden van onze vereniging aanwezig bij de afscheidsplechtigheid
op begraafplaats Rhijnhof. Henny was niet alleen (dubbel) Lid van Verdienste maar was vooral
een fijne man die iedereen kende. Oud-voorzitter Wim Bergman heeft het tijdens de
afscheidsplechtigheid mooi verwoord: “Het leek of Henny er altijd was. Dat kwam door hoe hij
was. Hij begroette iedereen alsof hij hen al jaren kende. En…. hij kende ook praktisch iedereen.
Hij had een fantastisch geheugen voor namen.
Vanaf de jaren 80 was hij actief bij de vereniging. Hij was lid van de waterpolocommissie en
heeft jarenlang het beheer van de materialen zoals beheer ballen, tijdklokken, tablets etc. op
zich genomen. De Waterkeet, het clubhuis bij zwembad De Zijl is gebouwd rond 1985. Toen na
de opening bleek dat het beheer van het clubhuis moeizaam verliep stapte Henny naar voren.
Hij ging helpen en stopte er zoveel tijd in dat hij een soort beheerder werd. Een beheerder die
bovendien – samen met zijn vrouw Marianne – maaltijden verzorgde voor teams. Vermaard
zijn de Kerstdiners voor de selectieteams. Maar ook Hutspot voor de Taptoe deelnemers.
Naast lid van de waterpolocommissie en beheerder van de Waterkeet was hij vooral ook
Supporter. Hij hield van het spelletje en de mensen. Hij is vanaf het begin van de
startgemeenschap ZVL (de Zijl, Vivax en LZ) van de dames nauw betrokken geweest. Hij ging
mee naar uitwedstrijden en de Europacupwedstrijden. Maar alle teams kregen zijn aandacht.
Henny knipte ook alles uit wat in regionale en landelijke kranten over de club verscheen en
verzamelde dat en maakte aan het eind van het seizoen een knipselboek.
Wij zullen Henny missen en hem blijven herinneren als een fijn mens die veel voor onze
vereniging heeft betekend. Moge hij rusten in vrede.
Namens het bestuur en met dank aan Wim Bergman.

Terugblik
Afgelopen zomer heeft een aantal van onze jeugdspelers niet stilgezeten: Lisa, Esmée, Jolijn, Max, David, Caitlin en Tess
hebben ons land vertegenwoordigd in verschillende internationale jeugdtoernooien.

https://www.waterpolo.nl/oranje-jeugd/programma-wjk-jong-oranje-o18-jongens
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Maandag 15 augustus
Het weer gooide deze avond de
training een beetje in het water. Zo
nu en dan was er een donder te
horen. Om nog even aan te kijken
wat het weer zou gaan doen,
begonnen ze met krachttraining op
het land.
Helaas was na een tijdje nog steeds
niet helemaal duidelijk of het nog
mogelijk was om later het water in
te kunnen. Daarom werd er voor
gekozen om op het veld nog wat te
doen.
Na 40 min werd er besloten dat er
niet meer gezwommen kon worden.
Helaas, maar veiligheid boven alles.
Ook de senioren hebben even
moeten wachten, maar konden
uiteindelijk toch het water in.
Foto’s gemaakt met drone
In de vakantie kon iedereen gewoon door blijven trainen. Drone-foto’s zijn gemaakt door Frans van Strater
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Startdag

Startdag van het seizoen
Iedereen dient voor deze dag zwemkleding mee te nemen. De DG, CM, BM en CJ
dienen ook sportkleding mee te nemen voor op het veld.
EG/Mini
13:30 verzamelen in het clubhuis De Waterkeet
14:00-15:30 training
16:00 afsluiting in clubhuis
DG
14:00 verzamelen
14:30 land training
15:30 training
17:00 einde training
17:30 afsluiting clubhuis
CM/BM/CJ
15:30 verzamelen
16:00 land training
17:00 start training
19:00 einde training
19:30 afsluiting clubhuis
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)..

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 komen naar een wedstrijd geef dit dan zo snel mogelijk door aan de coach.
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Pasavonden

Pasavonden
Woensdag 31 augustus en dinsdag 6 september organiseren we wederom twee
pasavonden. Onze kledingleverancier neemt naast badkleding, ook shorts, shirts,
truien, poncho’s, vesten, rugzakken en handdoeken mee. De meeste artikelen zijn met
naam te bestellen. Je bent beide dagen van harte welkom van 18.00 tot 20.00 uur in
de hal van het Vijf Meibad.

Trainingscapjes

Trainingscapjes
Voor DG en C kinderen is de mogelijkheid een set trainingscaps aan te schaffen.
Dit is 10 euro per set, het geld gaat naar het goede doel.
Heeft u belangstelling stuur dan een berichtje naar David Bronsveld: 06-21714864

Hulp gezocht

Hulp gezocht
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Jurycursus

Jurycursus
Beste ouders,
Om te zorgen dat alle jeugd teams kunnen blijven spelen hebben we jury nodig achter
de jurytafel, het zal bij sommige teams opgevallen zijn dat het moeilijk is om de tafel te
vullen met ouders, of moeten ze zelfs uit andere teams te hulp schieten omdat er
niemand achter de tafel kan en mag zitten. Om dit te voorkomen starten we een
nieuwe cursus en zijn van mening dat ieder team zijn eigen tafel moet kunnen vullen.
We hopen dat we veel aanmeldingen krijgen van de ouders, zodat er toch een bijdrage
aan de vereniging wordt geleverd in de vorm van jury en er een hoop meer kennis van
het spel is, waardoor het leuker wordt om te kijken en er begrepen wordt hoe de
spelregels zijn.
De vereniging verwacht dat er minstens 1 ouder per spelend waterpolojeugdlid aan
de jurycursus deelgenomen heeft.
We gaan ons opgeven voor een nieuwe jury cursus, dit is in een nieuw jasje gestoken
en is een E-learning van Flowsparks en kan je op je eigen tempo doorlopen.
De cursus:
Het is een basis scheidsrechter cursus, voorheen de W-jurycursus .
Je krijgt van de KNZB een inlogcode voor de cursus, deze activeer je en je kan starten.
Er zitten 16 theorie delen in de cursus, dit zijn filmpjes en vragen hierover.
Heb je de eerste 13 delen helemaal voltooid, dan kan je een oefenexamen doen.
Daarna krijg je een samenvatting deze moet je helemaal voltooien, voor je het examen
kan openen en de cursus af kan ronden. Dit zal rond de drie tot vier uur in beslag
nemen.
Hierna volgt nog een stukje praktijk, dit wordt in een training of oefenwedstrijdje
gedaan.
Hoe kan ik deelnemen aan de cursus:
Je vult je gegevens in op de volgende site:
http://www.zvl-1886.nl/inschrijven-basis-scheidsrechter/
We vragen een VOG aan via Bregje. Zij stuurt een begeleidende mail, en zorgt dat de
VOG voor je klaargezet wordt door Justis.
De toegestuurde VOG moet ingeleverd worden in de brievenbus of in het laatje van
het bestuur in de Waterkeet. In het Vijf Meibad kan het ook bij Martijn achter de bar.
Laat ons via een mailtje (jury@zvl-1886.nl) even weten dat u het VOG heeft ingeleverd.
Als deze stappen doorlopen zijn, en de VOG staat in sportlink kunnen wij de cursus
aanvragen.
In de bijlage kunt u zien welke gegevens u moet doorgeven om aan de cursus te
kunnen deelnemen.
Met sportieve groet,
Maarten Angenent, Evelijn Gerstel en Karin Gerse
ZVL-1886 Center
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Afspraken trainingen

Afspraken en informatie over de trainingen.
-Neem een bidon met water mee naar de training (deze kan langs de badrand gezet
worden). Drink minstens 1 bidon leeg tijdens of na de training. Zonder dat je het merkt
verlies je veel vocht tijdens de training.
-Tijdens de trainingen en wedstrijden hebben meisjes en jongens met lang haar hun
haren vast of een badmuts op.
-Neem een zwembrilletje mee naar de training (ook bij waterpolotraining beginnen
met een brilletje).
-Bij een training 15 min. voor tijd klaar zijn en warming-up doen/inzwaaien.
-Voor de C, B en de A: voor de training het bad klaar maken. Ballen pakken en doelen
klaarzetten.
-Tijdens de wedstrijden dragen de kinderen een badpak of zwembroek van de
vereniging.
-Je zorgt ervoor dat je voor een training naar de wc bent geweest.

De grote clubactie

De Grote Clubactie
Nog even en dan begint weer De Grote Clubactie. Ook dit jaar doen wij als vereniging
weer mee.
Jij helpt ons toch ook weer?
Binnenkort ontvang je meer informatie over De Grote Clubactie.
We zullen dan vertellen:
 Waar de vereniging de opbrengst voor wil gebruiken.
 Wat je kunt winnen (namens de vereniging) als je de meeste loten verkoopt
 Wat je kunt winnen als team met de meest verkochte loten.
 Hoe het precies in zijn werk gaat.
 Hoe jouw papa, mama, opa etc. ons kunnen helpen door een superlot te
kopen met het bedrijf waar ze voor werken.

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: Bericht over RTC trainingen op woensdagmiddag

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

RTC op woensdagmiddagen
Beste ouders,
Buiten de vereniging om is er een zogenaamd Regionaal Talent Centrum (RTC) waar kinderen extra
trainingen kunnen doen. Voorheen was dit elke woensdagmiddag. Dit jaar hebben zij dit in een nieuw
jasje gestoken en worden er clinics gegeven met verschillende thema’s.
Wanneer:
De clinics zullen gegeven worden op woensdagen:
16.00-16.30 uur fysieke/tactische training
16.30-17.30 uur watertraining
De planning ziet er nu als volgt uit:
Herfstvakantie 26 oktober 2022
Basistechnieken gooien/schieten/zwemmen
Kerstvakantie 4 januari 2023
Pressing/en aanval tegen pressing (aanval en verdediging)
Voorjaarsvakantie 1 maart 2023
Midvoor/midachter
Meivakantie 31 mei 2023
Manmeer/manminder
Zomervakantie 30 augustus 2023
Spelvormen
Voor wie:
Voor kinderen met de geboortejaren: 2010-2011-2012, jonger in overleg.
Aanmelden:
rtcleiden@gmail.com
Kosten:
Op dit moment nog niet bekend

Pagina 8

