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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 
 

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 

8 okt Bij de wedstrijd van D1, minuut stilte voor Hennie 

9 okt  Vriendjestraining EG/mini’s 

12 okt Opfriscursus jurytafel, 20.00 uur in het 5 Meibad 

17 okt Brevetzwemmen DG 

25 okt Herfstvakantie activiteit 

5 nov Kijken bij dames 1 en heren 1 en loten verkopen 

27 nov Schoen zetten i.v.m. Sint voor mini’s en EG 

11 dec 2e keer brevetzwemmen mini’s en EG 

16 dec Kerstdiner DG 

18 dec Kerstontbijt EG/mini 

28 dec PSV toernooi (op uitnodiging) 

6 jan Nieuwjaarsfeest C, B en A jeugd 

24-27 
april 

Jeugdkamp 

 
Minitoernooien 
 

20 nov De Fluit, Leidschendam 

21 jan Maesemunde, ’s Gravenzande 

12 febr Kerkpolder, Delft 

11 mrt  Caribabad, Gorinchem 

25 mrt 5 Meibad, Leiden 

1 juli De Kuil, 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. 

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


 Pagina 2 

Terugblik 
10 september speede de EG3 hun eerste wedstrijd van het seizoen. Deze toppers 
deden het super! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De CM1 had 10 september 
een oefenwedstrijd in 
Nijverdal, na de wedstrijd zijn 
ze samen nog even gezellig 
gaan eten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helaas een lekke band op de terugweg. Lars, Elize en Sofie bleven dus nog wat 
langer bij Het Ravijn. 
 
 
 
 
 
 
 

ZVL was het weekend van 27 & 28 augustus 2022 
ook weer met 4 teams vertegenwoordigd op het 52e 
ZEPTA waterpolotoernooi. 
Het jaarlijkse internationale waterpolotoernooi in 
Ter Apel.  
Het was weer een weekend vol waterpolo, bbq, 
pubquiz, feesten in de grote tent en wakker worden 
met doedelzak muziek. (Of de wekker van Pascal) 
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De CJ1 had een druk programma op zondag 11 
september. In de ochtend hadden ze een oefenwedstrijd 
in Eindhoven en in de middag een toernooi in Gouda. 
Gelukkig was er wel tijd om tussendoor nog even bij te 
tanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bij het NK DG is het team 
omgedoopt in Team Lidl, 

Leiden Is De Leukste!  
Reden genoeg om Lidl 

Nederland hiervan op te 
hoogte stellen. Zij kwamen 

over de brug met 
handdoeken en Lidl sokken. 

Lidl bedankt! 
 
 
 

 
 

Eindelijk was het zo ver. De aflevering 
met Mats, Deleyla, Twan en Anne werd 
uitgezonden. Heb je het gemist en wil je 
hem nog terugkijken:  
Bekijk Zappsport Battle: Kanopolo op 
https://www.npostart.nl/AT_300003933  
 
 
 
 
 
 

       
CM2 in Vlaardingen      EG1 in Alphen  

https://www.npostart.nl/AT_300003933
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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  
(ook te volgen via Instagram) 

Jurycursus 

 

 Jurycursus 
Er zijn al aardig wat inschrijvingen binnen. Heeft u dit nog niet gedaan.  
Wilt u dit dan alsnog doen?  
Je vult je gegevens in op de volgende site: 
http://www.zvl-1886.nl/inschrijven-basis-scheidsrechter/  
Heeft u een kind die meedoet met de competitie, dan verwachten wij als vereniging dat 1 
van de ouders de cursus volgt. 
 
Let op: Als uw zoon in de CJ speelt en u heeft op het formulier aangegeven dat u deze cursus 
wilt gaan volgen, ook dan moet u zich opgeven via bovenstaande link.   
 
 

Spelers zichtbaar 
in KNZB-app 

 
 

 Spelers zichtbaar in sportlink/KNZB-app 
Wat fijn! We zien dat al steeds meer kinderen zichtbaar zijn in sportlink. 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. 
 
We zien dat vooral bij de DG en de CJ nog veel spelers niet zichtbaar zijn. Wilt u controleren 
of dit voor uw zoon of dochter het geval is. Staat de naam (en evt. foto) nog niet zichtbaar in 
de app stuur dan een mailtje naar nieuwskrant@zvl-1886.nl. Weet u niet hoe u dit kunt zien, 
stuur dan ook een mailtje. Wij helpen je graag verder. 
 
 
 

Extra training 

 

 Extra training op de woensdagmiddag 

Belangrijke update                
Ja, we het is gelukt. We hebben een extra training kunnen regelen. Deze training is optioneel 
en richt zich op het verbeteren van de zwemtechniek. 
 

🗓  Wanneer: elke woensdag 

         Tijd: 16:30-17:30 uur  

        Waar: 5 Meibad 

            Wie: DG/CJ/CM 
 

We starten deze woensdag al. Het is een experiment. Als het animo hoog genoeg is, blijven 
we deze training aanbieden.  

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
http://www.zvl-1886.nl/inschrijven-basis-scheidsrechter/
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Kledingbeurs 

 

 Kledingbeurs 

 
Badpak  
Maat 152 
Prijs € 25 
Interesse stuur een 
bericht naar Camille 
0681599690 
 
 
 
Badpak (zonder Center 
logo) 
Maat 40.  
Prijs € 15 
Interesse stuur een 
bericht naar Danielle:  
0641458083 
 

 
Badpak (oude logo) 
Maat 38 (valt 
misschien als een 
164/170) 
Prijs  € 10 
Interesse stuur een 
mail naar: 
kienle@plan17.de  
 
 

 

Heeft u clubkleding liggen en wilt u 
deze verkopen omdat dit voor uw 
zoon/dochter te klein is? 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. 

 
 

Taptoe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Taptoe 
ZVL-1886 LAAT JE ZIEN EN HOREN AAN LEIDEN  
Aan alle (jeugd)-leden van ZVL-1886 waterpolo en wedstrijdzwemmen, 
 
Op zaterdag 1 oktober is het zover de eerste echte TAPTOE na de Corona pandemie. Dikke 
rijen publiek langs de kant om je aan te moedigen. De ene helft van Leiden presenteert zich 
deze avond aan de andere helft van Leiden.  
 
Wij verwachten alle jeugd/senioren teams om zich aan Leiden te tonen en mee te lopen!  
 
Verzamelen doen we bij de Albert Heijn op de Hooigracht om 18:45 uur. Vandaar vertrekken 
we met elkaar naar de Kaasmarkt. 
 
De Taptoe vertrekt om exact 19:30 uur vanaf de Kaasmarkt.  
De route is achtereenvolgens: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort 
Rapenburg, Breestraat, Steenschuur (oostzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van 
Houtkade, Geregracht.  
 
De laatste lopers van de Taptoe worden rond 21:00 uur bij het eindpunt verwacht. Kinderen 
kunnen daar opgehaald worden. Senioren teams worden gekoppeld aan de allerkleinste 
lopers van de vereniging! 
 
We willen iedereen vragen om clubkleding of de kleuren van de club (rood/blauw) te dragen.  
 
Speciaal voor de mini’s en EG jeugd: 
Zoals ieder jaar is het Thema Lint van Licht en we gaan op zondagochtend 25 september na 
de training in de Waterkeet samen knutselen. Neem hiervoor een lampionstokje en een 
petflesje mee. De rest verzorgen wij! 

 

 

 

mailto:kienle@plan17.de
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Grote clubactie 
 

 Grote clubactie 
Beste waterpoloërs,      
 
Elk jaar in oktober vindt de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook weer mee en we 
willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% 
(ofwel € 2,40 per lot) naar onze jeugdcommissiekas! Bovendien maken lotenkopers kans op 
fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-!  
 
Wanneer is de actie?  
De Grote Clubactie begint op zaterdag 24 september 2022. Ga vanaf die datum zo snel 
mogelijk van start met de lotenverkoop, om te voorkomen dat anderen je voor zijn. Heb je 
binnen een week na deze datum nog geen boekje ontvangen, vraag er dan een aan je coach, 
of mail naar leentjevandam1975@gmail.com.  
 
Aan wie mag je verkopen? 
Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, buren, enz. 
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan uiterlijk maandag 7 november 
2022 in bij je coach of trainers.  
 
Loten verkopen bij waterpolowedstrijd Dames 1 en Heren 1 
Op zaterdag 5 november verzamelen we om 16.30 uur in het clubhuis De Waterkeet voor 
brood met knakworst. Vanaf 17.00 uur gaan we rond de tribune van Zwembad de Zijl loten 
verkopen.  
ZVL-1886 Dames 1 speelt om 17.10 uur en ZVL-1886 Heren 1 om 18.30 uur. Het is een mooie 
belevenis om deze toppers te zien spelen! Zet het alvast op de kalender. 
  
Wat levert de actie op voor ZVL-1886? 
Onze nieuwe vereniging ZVL-1886 heeft meer jeugdleden dan ooit!  
ZVL-1886 is een heel sportieve en ook heel gezellige vereniging. We willen het geld dat we 
ophalen gebruiken voor: 
 

- Leuke activiteiten voor alle jeugdleden zoals het jeugdkamp 
- Trainingsmaterialen voor bij de training 
- Het nieuwe clubhuis. 
- Attributen om onze club te presenteren bij de Leidse Taptoe 
- Heb je zelf een goed idee: laat het weten (via mailadres onder aan de brief)! 

 
Kun je zelf ook nog iets winnen? 
JA!  Voor de waterpoloërs zijn er prijzen voor het best verkopende team  
(gemiddelde verkoop/teamlid):  

Een leuke activiteit met je team! 
 
Het team dat 2e wordt, krijgt een ijstraktatie. 
De 2 bestverkopende waterpoloërs worden beloond met: 

Een verrassingsprijs! 

 
Succes! 
Namens de jeugdcommissie, 
Heleen van Dam, Camille Derouineau, Nardy de Wit-Dubois, Carin Pronk en Suzanne Schoop. 
leentjevandam1975@gmail.com 
 

 

mailto:leentjevandam1975@gmail.com
mailto:leentjevandam1975@gmail.com
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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/ 
 

Vriendjestraining 

 

 Vriendjestraining 
9 oktober is het vriendjestraining bij de mini’s en de EG.  
Op deze dag mag je 1 of 2 vriendjes/vriendinnetjes meenemen naar de training. Hoe leuk is 
het om hun te laten zien hoe leuk waterpolo is.  
1 voorwaarde, ze moeten minimaal hun B-diploma hebben. We hopen op een grote 
opkomst. 
 
Mochten ze na deze les aangeven dat ze het heel leuk vonden: 
1 november beginnen weer de schoolsportlessen van de waterpolo. 
Stuur ze dan de volgende link, zodat ze zich kunnen opgeven: 
https://www.schoolsportcommissieleiden.nl/leiden/schoolsportcommissie/overzicht-
aanbod/bekijk/88447/waterpolo 
 
 
 
 
  

Kamp 

 

 Kamp 
Ga jij mee op jeugdkamp? 
In de meivakantie gaan we weer op kamp. Vier dagen vol plezier, gekke dingen en 
gezelligheid! 
 
Zet de data alvast in jouw agenda! Het inschrijfformulier volgt binnenkort. 
 
Maandag 24 tot en met donderdag 27 april 2023! 

  

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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Max Reijchard en  
David Voorvelt 

 EJK Podgorica Jong Oranje onder 19 

Team van Jong Oranje o19 met onder 
andere Max Reijchard en David Voorvelt 
van ZVL-1886. 

 

 

 

 

 

Op het EJK voor jongens onder de 19 jaar had Jong Oranje zondag weinig te duchten van de 
eerste tegenstander. Tegen Tsjechië eindigde de teller op 17-5. 

In het Montenegrijnse Podgorica was het eenrichtingsverkeer. De ploeg van 
jeugdbondscoach Johan Aantjes kwam in de eerste periode op 5-0. Tsjechië deed met twee 
doelpunten even wat terug, maar in het vervolg werd de Hollandse voorsprong eenvoudig 
uitgebreid. In de tweede periode leek Tsjechië zelfs lang helemaal niet tot scoren te komen. 
Pas in de zoemer vond de Tsjechische goalie alsnog het net achter keeper Sander 
Berkenbosch, maar toen had Jong Oranje er zelf al elf gescoord. Met name Lars ten Broek en 
Mart van der Weijden waren trefzeker aan Nederlandse zijde. Zij scoorden uiteindelijk allebei 
vier keer. In de tweede helft nam de Nederlandse productie iets af, maar in alle opzichten 
bleef Jong Oranje de bovenliggende partij. 

22/9 Op het EJK in Podgorica heeft Jong Oranje zich donderdag tegen Frankrijk knap hersteld 
van de pijnlijke nederlaag een dag eerder. ‘Les Bleus’ werden met 15-7 verslagen. 
 
Zaterdag sluit Jong Oranje het toernooi in Montenegro af met een wedstrijd om de 9e plek. 
Om 19 uur speelt Nederland tegen de winnaar van Malta-Georgië. De wedstrijd is live te 
volgen via LEN TV. 

   
 
 
 

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://tv.len.eu/main
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

