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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.zvl-

1886.nl/nieuwskrant/ 

  

 Agenda 
 

10 sept Start competitie voor verschillende teams 

11 sept Brevetzwemmen EG/mini’s 

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  (alle jeugdleden, coaches en trainers) 

2 okt Geen training voor EG/mini’s 

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 

 

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. 

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
https://www.zvl-1886.nl/nieuwskrant/
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Terugblik 

     

    
 

3 september was de startdag. De kinderen 
hebben weer lekker een wedstrijdje kunnen 
spelen en aan het eind mochten sommige 
groepen ook nog even van de duikplanken. 
Ook David durfde het aan om met grote 
aanmoediging van iedereen van de hoge 
duikplank te springen. 
De E-tjes en de mini’s kregen na het 
toernooitje lekkere pannenkoeken in de 
Waterkeet. Er was zoveel gebakken door de 

ouders dat de DG na hun 
toernooitje ook nog hiervan 
konden genieten. Alle ouders 
die gebakken hebben: 
Bedankt!! 
Ook 1 van de 
vertrouwenspersonen kwam 
even langs om over haar rol te 
komen vertellen. Zie meer 
info hierover verderop in de 
nieuwskrant. 
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Social Media 
 
 

 Social Media 
Wisten jullie al dat we ook op facebook en instagram te volgen zijn. 

 

 
ZVL 1886 Waterpolo 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/zvl1886_center_waterpolo/  
 
 
 
 

Niet van onze vereniging maar ook zeker leuk als je de waterpolo in 
Nederland een beetje wil volgen: 
https://www.facebook.com/waterpoloNL  

https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/ZVL1886waterpolo/?__cft__%5b0%5d=AZXHvqLty2QblB13d5ZpXKGVmO8IMLxPgQIWFClhUQm5mpKA24ia7W6BD_YjvhncB6FLWr3nWHvc5FznfRao11aBjPDzkUqLVDSNsXceubHkIQeb_OI4W0rod13S1fp5VTLtk7BnaECNiTCcUkZYC3wHs7cKOhCI4LBU7fUISjlJAn91L21bxe_5mEwUaM4b1_k&__tn__=kC%2CP-R
https://www.instagram.com/zvl1886_center_waterpolo/
https://www.facebook.com/waterpoloNL
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Vertrouwenspersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vertrouwenspersonen 
Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen 
zijn gedragingen die de vereniging niet tolereert. Voor ZVL-1886 zijn respect, integriteit, 
veiligheid en sportief gedrag uiterst belangrijk. Ondanks goede afspraken kunnen er 
soms dingen gebeuren waar je met iemand in vertrouwen over wilt praten. Daarom 
heeft ZVL-1886 twee vertrouwenspersonen. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht 
voor een luisterend oor, zonder dat er een oordeel wordt geveld. Dergelijke gesprekken 
worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast kan een vertrouwenspersoon je 
ondersteunen bij verder te nemen stappen of het doen van aangifte bij de politie. Ook 
wanneer je wordt beschuldigd van een grensoverschrijdend incident, kun je terecht bij 
de vertrouwenspersoon voor ondersteuning. Uiteraard zijn ook deze gesprekken 
vertrouwelijk. 

 

 

 

 

 

 

Binnen ZVL-1886 zijn Daniëlle Wijnolst en Dorien Klaassen onze vertrouwenspersonen. 
Zij fungeren als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Zowel leden als ouders 
van leden kunnen hen benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Zij kunnen klachten 
zelf afhandelen, maar ook de weg wijzen naar een goede oplossing. Daniëlle en Dorien 
zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 

Je kunt Daniëlle en Dorien bereiken via de mail op vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl of 
via het contactformulier (onderwerp ‘vertrouwenspersoon’) van de site: 
https://www.zvl-1886.nl/veilig-sportklimaat-2/ 

 
Beterschap Frans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beterschap Frans 
Frans was vorig jaar coach van de EG1 en soms hielp hij tijdens de trainingen. (Vader 
van Mauro en Luca) 
 
18 juni verscheen opeens dit bericht op de facebookpagina van Marieke (zijn vrouw): 
En dan ineens staat je hele wereld op zijn kop.  
Frans heeft afgelopen vrijdag een hartinfarct gekregen terwijl hij aan het werk was in 
Frankrijk. Hij ligt nu daar in het cardio medisch centrum vlakbij Rouen. Het gaat goed 
met hem maar hij moet zijn rust houden want zijn hartslag is nog verhoogd. Ze hebben 
contrast vloeistof ingespoten om te kijken waar de blokkade zit. Zodra hij stabiel is Mag 
hij naar NL overgebracht worden. Hij is bij 

kennis.  
 
1 september was de operatie van Frans. De 
operatie is goed gegaan, hij heeft 4 
omleidingen gekregen.  
Dinsdag 6 september mocht hij weer naar huis. 
 

Wij wensen Frans heel veel sterkte 
bij het herstel! 

mailto:vertrouwenspersoon@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/contact/
https://www.zvl-1886.nl/veilig-sportklimaat-2/
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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 komen naar een wedstrijd geef dit dan zo snel mogelijk door aan de coach. 
 
 
 

Spreekbeurt 

 
 
 

 Spreekbeurt 
Ga jij op school een spreekbeurt houden over 
waterpolo? 
Wisten jullie dat de KNZB op haar site meerdere tips en 
stukjes heeft staan die je eventueel kunt gebruiken? 
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/ 
Ook kun je via de trainer of coach vragen of je wat 
spullen   
(bv capje, bal) mee mag nemen om te laten zien. Ook is 

er een bestandje om kaartjes te maken om uit te delen 

voor een gratis proefles. Mocht u deze willen 

ontvangen, stuur dan een mail naar nieuwskrant@zvl-1886.nl 

  
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 3x per jaar gedaan.  
 
Waarom?  
Aan het eind van het jaar krijgen de kinderen een diploma met de resultaten van het 
brevetzwemmen. De kinderen kunnen dan heel duidelijk zien hoe ze vooruit zijn 
gegaan.  
 

mailto:ledenadministratie@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Taptoe 
 

 

 Taptoe 
Het Feest der Feesten start op 1 oktober met de Taptoe, waarbij de ene helft van Leiden 
kijkt naar de andere helft van Leiden. De 3 October Vereeniging daagt alle verenigingen 
uit de sport- en cultuursector uit om zich extra mooi te presenteren.  
Wij gaan die uitdaging natuurlijk 
aan. 
 
Er wordt al hard gewerkt achter de 
schermen om ons goed aan Leiden 
te laten zien.  
Daar hebben we wel jullie hulp voor 
nodig, daarom is er op zondag 25 
september na de training voor de EG 
en de mini’s een knutselochtend.  
 
 
We zouden het leuk vinden als we met zoveel mogelijk kinderen mee gaan lopen. 
Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging waarin je ziet waar en hoe laat we gaan 

verzamelen. ❤🗝❤🗝. 
 
Mocht je het nu spannend vinden dan mogen papa of mama gewoon meelopen. 
 
We kunnen nog hulp gebruiken. Dus wilt u helpen bij de 
knutselochtend, bij de voorbereiding van de taptoe of op 
de avond zelf.  
Stuur dan een berichtje naar Alida: 06-15629297 
 

Rabobank Clubsupport 

 

 Rabobank Clubsupport 
Vanaf 5 september kan er gestemd worden door iedereen met een rekening bij de 
Rabobank Leiden-Katwijk-Rijnsburg? Heb je een Rabo rekening? Stem dan op ZVL-1886! 
Dat kan tot 26 september. 
Op onze site lees je hoe je kunt stemmen: 
https://www.zvl-1886.nl/rabo-clubsupport-stem-op-zvl-1886/ 
 

Schoolsporten 

 

 Schoolsporten 
1 november beginnen weer de schoolsportlessen van de waterpolo. 
Misschien ken jij wel een vriendje of vriendinnetje die het ook een paar keer wil 
proberen. Stuur ze dan de volgende link, zodat ze zich kunnen opgeven: 
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-
aanbod/bekijk/88447/waterpolo 
 

https://www.zvl-1886.nl/rabo-clubsupport-stem-op-zvl-1886/?fbclid=IwAR35ATnjPB9yQb53QiD64knbBBOZKMZ3PFtr7Ah5Icc_yPiDfBWPpo2B3VE
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod/bekijk/88447/waterpolo
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-aanbod/bekijk/88447/waterpolo
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Jurycursus 

 

 Jurycursus 
Er zijn al aardig wat inschrijvingen binnen. Heeft u dit nog niet gedaan.  
Wilt u dit dan alsnog doen? 
 
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 
 

 
 
 
 

http://www.zvl-1886.nl/inschrijven-basis-scheidsrechter/
mailto:jury@zvl-1886.nl
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Trainingsrooster 
https://www.zvl-
1886.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. 

 

 Bijlages:  
Bijlage 1: Bericht over RTC trainingen op woensdagmiddag 
 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 
  

https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
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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 
 

mailto:rtcleiden@gmail.com

