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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 
 

11 dec 2e keer brevetzwemmen mini’s en EG 

16 dec Kerstborrel DG 

18 dec Kerstontbijt mini’s en EG 

18 dec Ouder/kind training mini’s en EG  

20 dec Laatste training 2022 mini’s en EG 

20 dec Pasavond van 18.00-20.00 uur in De Zijl 

28 dec PSV toernooi (op uitnodiging) 

2 jan ASM (Albert Spijker Memorial) 

6 jan Nieuwjaarsfeest C, B en A jeugd 

10 jan Eerste training 2023 mini’s en EG 

24-27 
april 

Jeugdkamp 

 
Minitoernooien 
 

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/
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Terugblik 
Rainbow runnerrs op pad 
Eind oktober ging een groep van 14 ZVL’ers 
op toernooi in Bonaire. Vrouwen en mannen 
uit verschillende dames- en herenteams 
gingen de strijd aan in de zee en in de volle 
zon. Het was een toernooi met alleen maar 
hoogtepunten; over de uitslagen zullen we 
het maar niet hebben. Plezier stond voorop. 
Maar naast waterpolo hebben we ook 
genoten van al het moois Bonaire te bieden 
heeft. Tijdens het snorkelen en duiken 
hebben we veel kleurrijke tropische vissen en 
schildpadden gezien. We hebben tropische 
regenbuien meegemaakt en natuurlijk 
heerlijke cocktails gedronken en salsa 
gedanst. Al met een al fantastisch avontuur 
en dit smaakt naar meer!    

 
 
Heren 1 kijken 
6 november moest Heren 1 thuis spelen. Een goed moment voor de jeugd 
om te gaan kijken en nog wat Grote Clubactie loten te verkopen. Dat is 
goed gelukt. Op deze avond zijn nog aardig wat loten verkocht.  
 
Kopers bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feest Dames 1 
Dames 1 gaven 6 november een feest in de Waterkeet. 
De opbrengst van het feest ging naar hun deelname aan de 
Europacup. 
Ook de jeugd heeft genoten van het 
feest! 
 
De dames zullen nog regelmatig een 
leuke actie hebben om hun Europese 
avontuur te bekostigen. Dus hou ze in de 
gaten! 
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Minitoernooi 13 november 
De kop is er af, het eerste minitoernooi zit erop. Wat was 
het leuk! Iedereen heeft lekker gespeeld en doelpunten 
gemaakt. Op naar volgende week! 

 
 
 

 
Minitoernooi 20 november 
Terwijl het op zondagmiddag 20 november buiten pijpenstelen 
regende, speelden 7 mini's (waaronder ook 3 kinderen van de 
schoolsport) binnen bij AZL in Leidschendam een mini-polo 
toernooi. Onze mini's speelden in totaal 9 wedstrijdjes van 4 
minuten tegen 8 andere teams uit de regio (waaronder Den Haag, 
Katwijk, Zoetermeer, Pijnacker en Nieuwkoop). Tussen de 
wedstrijdjes door stonden er pakjes drinken en gezonde snacks 
klaar. Aan het einde kregen alle kinderen een vaantje en zakje 
pepernoten mee naar huis. Dank aan Sander en Helga voor de 
begeleiding. En dank aan William die ook nog even langs kwam 
om ons team te coachen! Het was een geslaagde middag. 
 
 
26 november CJ2-CJ4 
Zaterdag 26 november was de wedstrijd van de CJ2 tegen de CJ4. Voor de wedstrijd deden ze nog een gezamenlijke 
warming-up. Daarna was er een mooie strijd te zien in het water met de CJ4 als winnaar. 
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27 november schoen zetten mini’s en EG 
Vandaag mochten alle mini’s en E-tjes hun schoen 
zetten in het clubhuis. De Sint en zijn pieten 
hebben deze hard trainende kinderen beloond met 
een hoop cadeaus en snoepgoed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saamhorigheid en pizza op zaterdag 3 december 
Op deze dag waren er heel veel thuiswedstrijden voor de jeugd. Meerdere teams maakten daar gebruik van en gingen na 
de wedstrijd samen een pizza eten in de Waterkeet. Ook zagen we meerdere jeugdleden andere teams aanmoedigen, leuk 
om te zien! En natuurlijk stond voor de fans de voetbal aan. 
 

 

Laatste training DG 

 

 Laatste training DG 2022 
Beste DG kinderen en ouders, 
Vrijdag 16-12 is alweer de laatste training op vrijdag van dit jaar. We willen dit afsluiten met 
een borrel met hapjes direct na de training in het clubhuis De Waterkeet met alle kinderen 
en ouders. De borrel is van 18:15 tot 19:15 uur 
Iedereen neemt iets lekkers mee? Drinken voor de kinderen is er voldoende.  
 
Stemmen jullie met elkaar af wat iedereen meeneemt?  
 
Groeten, 
De jeugdcommissie 

ABC-feest  

 

 ABC Feest 6 januari White!! 
Beste ABC jeugd!!! Op 6 januari beginnen we het nieuwe jaar goed met een ABC feest in de 
Waterkeet! Jij komt toch ook? We beginnen om 20:30 uur en het feest is om 23:30 uur 
afgelopen! Het thema is White met zilver! Voor de C, B en A jeugd! 
Geef je op via het volgende formulier: 
Opgeven ABC-feest 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4CkX2I7xhmFh0Bd0Y6z-NywyyQLKtf0c23s4m13L3u-bgDw/viewform
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Winnaars Grote 
clubactie 
 

 Winnaars Grote Clubactie 
Wat hebben jullie allemaal goed jullie best gedaan! Er is zelfs meer geld opgehaald dan het 
doel dat we hadden gesteld! 
 
We kunnen nu ook de winnaars bekend maken: 
Jasper van der Voort EG2 
Luna van Belkum EG3 
Gefeliciteerd allebei!! 
De winnaars krijgen een mooi verrassingspakket. 
 
Naast deze winnaars is er ook nog het best verkopende team: de EG3!! 
Dit team mag gaan bowlen. Gefeliciteerd EG3!! 
 
Iedereen die meer dan 25 loten heeft verkocht krijgt een medaille van de Grote Clubactie. 
Deze zal worden uitgedeeld tijdens de training. 
 
Alle kinderen die meer dan 40 loten hebben verkocht zijn aangemeld voor de winactie. 
 
Let op de trekking van de Grote Clubactie is op 6 december! 
 

Kerstontbijt  

 

 Kerstontbijt mini’s en EG 
Op zondag 18 december hebben we weer een heerlijk kerst ontbijt voor de jongste jeugd.  
Na de training ontbijten we samen in de waterkeet.  
Ouders nemen in overleg iets lekkers mee en wij zorgen voor een sfeervol clubhuis, drinken 
en muziek!  
Als je nog niet hebt opgegeven wat jouw kind meeneemt graag dit nog even doorgeven via 
het volgende formulier:  Opgeven kerstontbijt mini's en eg 
Schoolsporters zijn natuurlijk ook welkom. 
 
Groeten, 
de Jeugdcommissie 

ASM toernooi mini’s 
en EG 

 2 januari 2023 Albert Spijker Memorial nieuwjaarstoernooi voor mini’s en EG 
Op 2 januari 2023 van 17:00-18:30 uur vindt eindelijk weer de Albert Spijker Memorial 
plaats. Voor de mini’s en EG organiseren we een nieuwjaarstoernooi.  
ZVL-1886 zet zich in voor Spieren voor Spieren en dat is dus ook dit jaar ons goede doel.  
We vragen daarom een eigen bijdrage voor het meedoen aan het toernooi van € 5.00 (liefst 
contant bij ontvangst in het clubhuis)  
Natuurlijk gaat dit bedrag naar Spieren voor Spieren. Laten wij onze gezonde spieren 
inzetten voor kinderen die dat niet kunnen. Doe je mee? We verzamelen om 16:45 uur in 
het clubhuis! Opgeven kan via het volgende formulier: 
Opgeven ASM toernooi mini en EG 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7kiZKVxzg7A_1jGDRlqqanEYqsp-asPE4zB9feB1T4/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvdocSLOOKLkRKF9CFbZ_Fxi40vm9UJ01lIMKDkT4HRy2cQA/viewform
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Dames 1 
 

 Dames 1 doen mee met Champion Leaque 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

https://sleutelstad.nl/2022/11/20/waterpolovrouwen-zvl-1886-ronde-verder-in-
champions-league/  
 
https://sleutelstad.nl/2022/11/22/waterpolospeelsters-zvl-1886-in-champions-league-
we-hebben-laten-zien-dat-we-erbij-horen/ 
 
Beste allemaal, 
 
Na een mooi resultaat in Portugal spelen we 9 t/m 11 december de tweede ronde van de 
Champions League in Italië. In januari 2023 zal er een derde ronde plaatsvinden. Een mooi 
Europees avontuur, goed voor onze ontwikkeling en een gave uitdaging. We zijn super trots 
dat wij Europacup gaan spelen en hebben er heel veel zin in! Deelname kost veel geld en 
daarom vragen wij om ons te steunen. Steun jij ons met een bijdrage? 
 
Via de onderstaande link kan je ons steunen! 
https://tikkie.me/pay/g5sin608rpakrjjslo86 
 
Groetjes de damesselectie  ZVL-1886 Center 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://sleutelstad.nl/2022/11/20/waterpolovrouwen-zvl-1886-ronde-verder-in-champions-league/
https://sleutelstad.nl/2022/11/20/waterpolovrouwen-zvl-1886-ronde-verder-in-champions-league/
https://sleutelstad.nl/2022/11/22/waterpolospeelsters-zvl-1886-in-champions-league-we-hebben-laten-zien-dat-we-erbij-horen/
https://sleutelstad.nl/2022/11/22/waterpolospeelsters-zvl-1886-in-champions-league-we-hebben-laten-zien-dat-we-erbij-horen/
https://tikkie.me/pay/g5sin608rpakrjjslo86
https://tikkie.me/pay/g5sin608rpakrjjslo86
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ASM DG jeugd en 
ouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASM DG jeugd en ouder 
Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven via de volgende site: 
https://www.zvl-1886.nl/2022-albert-spijker-memorial-100x100/ Leuk om samen met je 
team mee te doen. Opgeven kan tot 26 december. Vraag eventueel aan je coach of trainer 
welke afstand voor jou/jouw team handig is. 
 
Nadat je je hebt opgegeven via de site kun je via de volgende link jezelf toevoegen aan je 
jaargroep. 
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/project/2022-albert-spijker-memorial-
100x100/teams  

 
Klik daarna op deelnemen/ik wil in dit team 
om je toe te voegen aan het team. 
 
Zoals je ziet is er ook een knop met ‘doe een 
donatie’. Vraag aan je ouders, familie of ze 
geld willen doneren voor het goede doel: 
‘Spieren voor spieren’. Of verzin zelf een leuke 
actie om geld op te halen.  
 
Heb jij een leuke actie verzonnen (alleen of 
met je team), laat het weten aan de 
nieuwskrant: nieuwskrant@zvl-1886.nl  

 

 

 
Jeugdkamp ZVL-1886 
 

  
Jeugdkamp voorjaar 2023 
 
Maandag 24 tot en met donderdag 27 april gaan we weer op jeugdkamp! 
Het wordt natuurlijk weer een super te gek en gezellig kamp met alle waterpolo-jeugd. 
 
Ben jij erbij!? 
 
In bijlage 4 is de inschrijfbrief toegevoegd. Ben er snel bij want vol=vol! 

 
 
 
Thema!? 
Ieder jaar heeft ons jeugdkamp een thema! Heb jij een leuk 
thema-idee? Laat het dan weten via waterpolokids@zvl-
1886.nl. 
 

https://www.zvl-1886.nl/2022-albert-spijker-memorial-100x100/
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/project/2022-albert-spijker-memorial-100x100/teams
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/project/2022-albert-spijker-memorial-100x100/teams
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
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Hulp gezocht 
 

 

 Hulp gezocht 
 

 
 

Pasavond 
 

 
 

 Pasavond 
Dinsdag 20 december is er een pasavond van 18.00-20.00 uur in De Zijl. 
 
Naast shirts, shorts, truien, vesten, zwembroeken en badpakken, kun je ook handdoeken en 
tassen bestellen. Badmutsen heeft de kledingleverancier vaak op voorraad bij zich.  
 
Je bent van harte welkom! 

Kledingbeurs 

 

 
 

Kledingbeurs 
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. 

   
 
 
 

mailto:nieuwskrant@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 
Bijlage 2: Poster Europacup dames 1 
Bijlage 3: Waterpolokampen in de kerstvakantie 
Bijlage 4: ZVL Jeugdkamp (24-27 april) inschrijfbrief 

   

ZVL-1886 is: 
32 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers, 170 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
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Bijlage 2 
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Bijlage 3: (Dit kamp wordt niet georganiseerd door ZVL-1886) 
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Bijlage 4: 
  

 

 

 

INSCHRIJFBRIEF 
jeugdkamp 2023 

 
 

We gaan weer op kamp! 
Van maandagochtend 24 april tot en met donderdagmiddag 27 april 2023.  
 
Ben je tussen de 7 en 18 jaar, schrijf je dan snel in!  
Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee. 
VOL=VOL 

 
Vul onderstaande gegevens in en mail deze naar waterpolokids@zvl-1886.nl 
 
Naam:    

Adres:   

Woonplaats:  

Geb. datum:   

Jongen/meisje:  

Team:   

E-mailadres:   

Zorgverzekering:     Polisnummer:  
Telefoonnummer ouder/verzorger 1:    

Telefoonnummer ouder/verzorger 2:  
 
Bijzonderheden zoals bijv. Medicijngebruik, allergieën, dieet, slaapwandelen e.d.: 
 
De kosten voor het kamp zijn 145 euro per persoon.  
Deze moeten overgemaakt worden naar rekening:  
NL 15 RABO 0149314116  t.n.v.  ZVL1886  
(onder vermelding van: inschrijving jeugdkamp + voor-/achternaam van uw kind) 
 
De uiterste betaaldatum is zondag 5 februari. Annuleren is dan niet meer mogelijk. 
 
De laatste informatie krijg je ongeveer 2 weken voor de start van het jeugdkamp. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes, 
de kampcommissie 

Brenda & Dorien 

 

mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl

