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In deze nieuwsbrief: 
Terug naar normaal 
Nieuwe voorzitter ZC 
In het zonnetje 
Clubrecords 
Nieuwe officials  
 
Aankomende wedstrijden: 
27 februari:  
Qualification Meet,  
Hofbad, Den Haag 
 
6 maart:   
LAC vrije slag periode 2 
5 Meibad, Leiden 
 
13 maart:   
A competitie 
de Zijl, Leiden 
 
13 maart: 
C competitie 
Binnenzeebad, Noordwijk 
 
20 maart: 
miniorencircuit deel 4  
de Zijl, Leiden 
 
Vooraankondiging nieuwe 
data eerder vervallen 
wedstrijden:  
 
15 mei:  
Inhaalmoment minioren 
circuit deel 1 
Locatie nog niet bekend 

 
21-22 mei: 
Speedo Jaargangfinales 
de Zijl, Leiden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terug naar normaal 
Zou het dan toch…..Na bijna 2 jaar maatregelen weer terug naar normaal. 25 
Februari staan de laatste grote versoepelingen van de corona-maatregelen op de 
agenda. We kijken nu al uit naar wedstrijden waarbij tijdens estafettes onze 
zwemploegen weer aangemoedigd worden door een goed gevulde tribune. 
Spannende races waarbij we met elkaar op het puntje van onze stoel zitten en 
natuurlijk ook gewoon een gezellig drankje naderhand! 
 
Iedereen heeft de afgelopen 2 jaar op zijn eigen manier beleeft. En dat geldt ook 
voor de versoepelingen. Waar de ene persoon niet kan wachten om zonder 
mondkapje en 1,5 meter afstand verder te gaan, vindt de ander dat toch 
spannender. Meer mensen, meer gezelligheid, meer geluid minder afstand. We 
hopen dat jullie de komende tijd genieten van alles wat kan, maar ook goed 
aandacht houden voor de leden die daar weer aan moeten wennen. En ook voor 
onze leden die een kwetsbaardere gezondheid hebben die net zo blij zijn om je te 
zien, maar misschien toch liever nog even op een afstandje blijven.  
 
 

Nieuwe voorzitter zwemcommissie  
Beste allemaal, 

 
Vanaf 1 januari ben ik voorzitter van de zwemcommissie dus 
hoog tijd dat ik me even aan jullie voorstel. Ik ben 56 jaar en 
woon in het centrum van Leiden. Helaas ben ik de enige van 
ons gezin die besmet is met het zwemvirus, maar dat is dan 
ook al sinds ik als kind mijn zwemdiploma’s heb gehaald. In 
die tijd woonde ik in Lisse en was dus ook daar lid van de 
plaatselijke zwemclub met de toepasselijke naam zwemclub 
Lisse. Ik heb daar veel zwemles gegeven en ook nog 
zwemtraining aan triatleten. Later heb ik zelf nog ruim 10 jaar 
aan (kwart-) triatlon gedaan.  
 
Op een gegeven moment ben ik overgestapt naar waterpolo omdat het me wel 
zo leuk leek eens een teamsport te doen. Daardoor ben ik een paar jaar lid 
geweest van zwemvereniging Sassenheim. Helaas bleek ik geen talent te hebben 
voor de balsport en het feit dat ik een gruwelijke hekel heb aan benenzwemmen 
brak me daarbij ook nog eens op. Zo kwam ik via een omweg weer bij het 
zwemmen terecht omdat ik lid werd van de masters die toen door good-old Paul 
Chaudron bij LZ1886 waren opgericht. Inmiddels ben ik alweer zo’n 14 jaar lid 
van de club. Als voorzitter van de zwemcommissie zul je wellicht niet zo vaak met 
mij te maken krijgen, maar ik hoop wel dat je de komende tijd gaat merken dat 
we hard aan een aantal zaken werken om het zwemmen niet alleen beter 
(sneller), maar ook leuker te maken. 

 
Otto Jansen 
Voorzitter zwemcommissie 
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“In het zonnetje….Met 
elkaar maken we de 
vereniging” 
Ook deze maand hebben 
we natuurlijk een van onze 
leden die we in het 
zonnetje zetten. Jullie 
hebben goed gehoor 
gegeven aan de oproep 
voor nominaties. Er waren 
maar liefst 3 nominaties! 
Heb jij ook iemand in je 
hoofd? Geef dat dan door 
via 
vrijwilligerswedstrijdszwem
men@zvl-1886.nl De 
andere 2 genomineerden 
komen natuurlijk in de 
volgende maanden ook aan 
de beurt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het overhandigen van het bloemetje vond deze maand plaats door onze nieuwe 
voorzitter Otto en werd bezorgd bij Cas Krol. Cas is met recht een van de stille 
krachten in onze vereniging. Zijn rol is 
essentieel voor onze club en discipline! Cas 
doet voor de vereniging onze 
ledenadministratie en is dus op de achtergrond 
met alle disciplines en dus voor alle leden bezig. 
Deze taak is meer dan nieuwe aanmeldingen en 
uitschrijvingen verwerken maar ook te pas en 
te onpas bezig zijn met het regelen van start 
licenties, foutmeldingen vanuit de KNZB 
rechtzetten en alle andere vragen die een lid of 
een ander geïnteresseerde kan hebben. Maar 
naast de ledenadministratie is hij ook actief als 
lid bij de waterpolo en triatlon afdeling. Via 
deze weg willen wij hem bedanken voor alle 
inzet die hij achter de schermen laat zien. Cas, 
bedankt namens ons allemaal. 
 

Clubrecords 
In 2018 zijn de Zijl LGB en LZ-1886 gefuseerd tot ZVL-1886. Het is al even 
geleden, maar het was voor de zwemcommissie een mooie aanleiding om het 
bijhouden van onze clubrecords weer nieuw leven in te blazen. Alle records zijn 
opgeslagen, maar het verwerken is blijven liggen. Er zijn er aardig wat 
gezwommen in de afgelopen 4 jaar kunnen we jullie vertellen. Het bijhouden en 
verwerken is een flinke klus waardoor de wens van 2018 nog geen vorm had 
gekregen. We zijn enorm blij dat Sander van der Zwaan, vader Riff die bij onze 
minioren zwemt deze taak op zich wil nemen. Hij heeft alle clubrecords  
weer verwerkt in 1 bestand. En zal hij deze ook blijven bijhouden. Hoe we de 
clubrecords gaan publiceren wordt nog uitgezocht en dat vermelden we in een 
volgende nieuwsbrief.  
 

Op de valreep, nieuwe officials 
Vlak voor het uitsturen van deze mail kregen we het bericht dat Loes Evers en 
Reinoud Stoel allebei geslaagd zijn voor de cursus 
tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris. We zitten te springen om nieuwe officials 
dus hun versterking is enorm welkom! Van harte gefeliciteerd en bedankt voor 
jullie energie en tijd! 
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