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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 
 

5 nov Kijken bij 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) 

 ASM (datum volgt nog, maar is in de kerstvakantie) 

6 jan Nieuwjaarsfeest C, B en A jeugd 

24-27 
april 

Jeugdkamp 

 
Minitoernooien 
 

13 nov Wasbeek, Sassenheim 

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 
EG2 speelde een wedstrijd in Sassenheim die krap met 5-2 werd verloren. Omdat het kermis was in Sassenheim 
trakteerde coach William het hele team na afloop van de wedstrijd op een ritje met de botsautootjes.   
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Lampionnen knutselen voor de taptoe 
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Taptoe 1 oktober

  
 

 
KNZB+ dag Levi en Twan deden woensdag 7 oktober mee aan de KNZB+ dag 

    Later op de dag waren de kinderen van de CJ aan de beurt. Er waren 
aardig wat spelers van onze vereniging aanwezig. De week ervoor waren de 
meiden aan de beurt. 
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Week van de scheidsrechter 
EG1 met scheidsrechter Etienne 

 
 
EG2 De kinderen hadden voor de scheidsrechter 
allemaal een tekening gemaakt en die werden voor de 
wedstrijd overhandigd →  
 
EG3 met scheidsrechter Etienne 

 
 
De DG2 heeft vandaag in Dordrecht de scheidsrechters in het zonnetje gezet. 
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CJ3 

  
 

CM2 

 
Vriendjestraining EG/mini’s 9 okt 

  
 
 
Als je jarig bent, mag je als je dat wilt 
trakteren.  
Tosca en Maud nog gefeliciteerd met jullie 
verjaardag. 
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Eg1: Uitwedstrijd 15 oktober tegen De Kempvis. Er werd geweldig 
samengespeeld, verdedigd en gescoord. Kortom een top wedstrijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote opkomst bij de jurytafel avond 19 oktober.  

Er waren 27 ouders, waarvan een deel zich voorbereidt om het examen te doen, en het andere deel graag de 
kennis wilde opfrissen. 
Maarten Angenent heeft uitgelegd hoe het tegenwoordig werkt: van het invullen van het aanmeldformulier via 
https://www.zvl-1886.nl/inschrijven-basis-scheidsrechter/, word je geholpen bij een VOG aanvraag (Verklaring 
Omtrent Gedrag). Nadat deze is ingeleverd bij de waterkeet, krijg je een account voor de online cursus genaamd 
Flowsparks. Na het doorlopen van een aantal modules met uitleg en een proefexamen, doe je online je examen. 
Daarna volgt een kort praktijkexamen met een aantal ouders samen, en tenslotte krijg je je een registratie in 
sportlink als bevoegd 'basisscheidsrechter'. 
 
Michael Meijer is zowel speler bij ZVL als een zeer ervaren scheidsrechter. Hij heeft uitgelegd welke 3 rollen er bij 
de jurytafel zijn, namelijk de tijdopnemer speeltijd, de tijdopnemer 20/30 klok en de secretaris die het spelverloop 
bijhoudt op de tablet. Michael heeft de belangrijkste regels en situaties doorgenomen. Ook zijn veel vragen aan 
bod gekomen. 
 
Moraal van het verhaal: Jurytafel doe je met elkaar. Je leert het uiteindelijk vooral in de praktijk door te oefenen. 
Je kunt niet leren zonder fouten te maken. Zonder jurytafel geen wedstrijd... 
 
Een eerste stap kan zijn, om eens mee te kijken over de schouder van de jurytafel.  Je hoeft niet te wachten tot je  
de cursus hebt afgerond om te oefenen.... 
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25 oktober was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje in de herfstvakantie. Bowlen, pannenkoeken eten en trainen 
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Zaterdag 29 oktober had de CM1 een teamuitje in het geheim geregeld door Lars. De meiden verzamelden bij de 
Waterkeet en gingen daarna met z'n allen springen bij Trix. Na afloop stond er pizza klaar in de Waterkeet. 

 
 

 
 
 

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. 
Sinds vorige week zijn ook de kinderen van de EG uit 2012 welkom op deze training. 
 

🗓  Wanneer: elke woensdag 

         Tijd: 16:30-17:30 uur  

        Waar: 5 Meibad 

            Wie: EG/DG/CJ/CM 
 

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. 

https://www.knzb.nl/knzb/zwemsporten/spreekbeurt/
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Grote clubactie 
 

 Grote clubactie 
Wauw, wat zijn jullie al goed bezig. We zijn al ruim 
over de helft om ons doel te halen. En dit zijn alleen 
de loten die online verkocht zijn. 
  
Loten verkopen doe je natuurlijk voor de club. Maar 
het is wel zo leuk om zelf een extra beloning te krijgen! Elk jaar geeft de Grote Clubactie weer 
veel gave prijzen weg aan lotenverkopers. 
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/#kids-verkoop-wedstrijd   
Verkoop jij 40 loten of meer? Dan heb je met de Kids-verkoopwedstrijd altijd prijs dit jaar! 
 

NIEUW: iedereen die zich heeft ingeschreven voor de Kids-verkoopwedstrijd ontvangt een 
voucher om een gratis bal op te halen in één van de 160 winkels van Top1Toys en 
Marskramer. 
 

Let op! Aanmelden voor de Kids-verkoop wedstrijd doe je pas wanneer je klaar bent met 
loten verkopen, want je kan je maar één keer opgeven! 
Vanaf 7 november kunnen de boekjes ingeleverd worden. Hierover worden jullie via de 
appgroepen geïnformeerd. 
 
Ter herinnering: 
Voor de mini’s en de EG (opgeven via de appgroepen):  
Op 5 november spelen de Heren 1 om 18.15 in de Zijl. 
Wij regelen een tribune voor de kids, en een broodje knakworst en limo. 
We verzamelen om 17.45 bij de ingang van het zwembad. 
Dan kunnen de kinderen eerst nog loten verkopen voor de Grote Clubactie. 
Dus trek je ZVL-shirt aan en kom de toppers van Heren 1 aanmoedigen! 
 
Voor de CM en de CJ (opgeven via de link hieronder voor donderdag 3 nov.): 
Beste CM en CJ komen jullie ook kijken bij de waterpolowedstrijd Heren 1 van ZVL-1886?  
Om 18.15uur begint de wedstrijd van de Heren 1. Dus zorg dat je om 18 uur bij de tribune 
voor de jeugd bent. Wij regelen een tribune, limonade en broodje knakworst tijdens de 
wedstrijd. Het is een mooie belevenis om deze toppers te zien spelen. 
Dus trek je ZVL-shirt aan en kom ze aanmoedigen!! 
 
Om te weten hoe groot de tribune ongeveer moet worden en hoeveel broodjes we moeten 
regelen is opgeven belangrijk! 
Reageer allemaal even via onderstaande link (ook als je niet komt!): 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAA
AAAAAEnx-pyik9UNTY5WUdPTEJMOVpYVjI4SjkxWEFKNjgyVS4u 
  
 
 

Lotti Verhagen 

 

 Lotti Verhagen 
Lotti Verhagen is dit seizoen nieuw bij ZVL-1886. Lotti heeft zowel de Zwitserse als de 

Nederlandse nationaliteit en speelster van de nationale ploeg van . Afgelopen weekend 
heeft zij met de Zwitserse ploeg getraind en wedstrijden gespeeld tegen POSK Split.  
Lotti: “Wij hebben tegen POSK Split (Kroatië) gespeeld en gewonnen. We hebben nieuwe 
dingen uitgeprobeerd, veel gescoord en ook ons goed voorbereid voor de volgende 
oefentegenstander tegen Bordeaux.” 
Om te oefenen draait het Zwitserse team gedeeltelijk mee in de Franse competitie. Zij spelen 

alleen uitwedstrijden. Heel veel succes Lotti  
 
 Kledingbeurs 

 

 Kledingbeurs 
Heeft u ook clubkleding liggen en wilt u deze verkopen, 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. 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/#kids-verkoop-wedstrijd
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEnx-pyik9UNTY5WUdPTEJMOVpYVjI4SjkxWEFKNjgyVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEnx-pyik9UNTY5WUdPTEJMOVpYVjI4SjkxWEFKNjgyVS4u
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
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Jolijn Joor 

 

 Jolijn Joor 

In de nieuwe Man Meer (waterpolo tijdschrift) een artikel met Jolijn Joor  

 

ASM 

 

 ASM (Albert Spijker Memorial) 
Op de agenda staat weer de Albert Spijker Memorial (ASM). Tenminste, als corona niet weer 
roet in het eten gaat gooien.  Maar wat is dit nu precies? 
Bij de ASM start je elke 2 minuten met zwemmen en je mag zelf bepalen of dat 50, 75 of 100 
meter is. Dat doe je dan heel vaak. Er is een schare enthousiastelingen voor de 100x100, 
maar minder mag uiteraard ook. Zie het vooral als een gezellig en sportief avondje uit 
waarbij je uiteindelijk moe maar voldaan naar huis gaat. 
 

De ASM is ooit begonnen als een gek idee, simpel omdat er badwater ongebruikt 
bleek in de kerstvakantie. Op maandagavond is de triathlonafdeling een keer hiermee 
gestart en oud- en tevens erevoorzitter Albert Spijker deed gelijk de eerste keer al 
mee. In de jaren daarna is het uitgegroeid tot een evenement voor de hele club met 
voor ieder wat wils.  
Binnenkort komt er meer informatie over o.a. de datum en hoe je je kunt inschrijven. 
 

Schoolsporten 

 

 Schoolsporten 
Dinsdag 2 november beginnen er 7 kinderen met waterpolo via de schoolsporten. 
Zij zullen 10 weken met ons meetrainen op de dinsdagen. Hopelijk vinden zij het leuk en 
blijven zij na de 10 weken gezellig bij de club. 

 
 

  
 
 
 

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 (al geweest) 
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: 
7,50 
 
 

mailto:rtcleiden@gmail.com

