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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 
 

17 febr. ABC-Feest 

2 apr.  Paasontbijt en eieren zoeken voor de mini/EG 

24-27 apr. Jeugdkamp 

20-21 mei Final 6 CJ/CM 

27-28 mei Final 6 BJ/BM 

11 juni Swim-in Leiden 

1 juli Kuilcup Bodegraven 

  

  

 
Minitoernooien (o.v.b.) 
 

21 jan Maesemunde, ’s Gravenzande 

11 febr Vereniging SVH, Rotterdam 

19 febr Vereniging De Ham, Wormerveer 

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 
 
 
Woensdagavond 21 
december  hebben de 
meiden van de CM 
gezamenlijk een 
kerstdiner gegeten na 
afloop van de laatste 
training van 2022. 
Iedereen had iets lekker 
meegenomen en de 
sfeer zat er goed in. 

 
 

 
 
 
Ook de EG1 heeft een mascotte. 
Hij heet Cappie. 
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Laatste training van 2022 van de mini’s en EG: 
Het begon met een zwemtraining gegeven door Erna. Daarna mochten de kinderen lekker spelen.  

 
 

  
 
Laatste training van 2022 
De laatste training van de CJ op dinsdag 20 december was toch een beetje anders dan normaal. Deze training moesten 
de jongens namelijk met een t-shirt aan de training doen. 
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Laatste training CJ1/ BJ1 van 2022: 
Ook de laatste training van de CJ1 was een 
beetje anders dan normaal. Dit keer kregen de 
jongens wel hele aparte opdrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 december was er een toernooi in  Eindhoven.  
EG:  

Een combinatie van de EG1 en EG3 deed voor de 
eerste keer mee aan het Winterwaterpolotoernooi in 
Eindhoven. De eerste wedstrijd tegen de uiteindelijke 
poule winnaar Polar Bears ging verloren, maar daarna 
hadden we de smaak te pakken en wonnen we er 
twee op rij. Tussen de wedstrijden zat veel tijd maar 
gelukkig waren er spelletjes en telefoons mee en bleek 
je in het grote zwembad ook heel goed verstoppertje 
te kunnen spelen. Tegen de angstgegner OZV lukte het 
niet om te winnen en kwam het op de laatste 
wedstrijd aan om nog in de prijzen te vallen. Het 
Belgische Eeklo speelde een lastig spelletje met een 
keeper die meedeed als veldspeler, maar uiteindelijk 
hadden we dat door en kwamen we terug. Het werd 
een gelijkspel en daarmee derde plaats in de poule. 
Coaches David en Juriaan werden daarna in het water 

gegooid. Het was een lange maar vooral hele leuke dag! 
 

DG:  
Een lange dag was het. Maar wel een 
hele leuke! 28 dec vertrok de DG1 
versterkt met Alexander en Mees 
richting Eindhoven voor het Winter 
Waterpolo Toernooi. In het Pieter vd 
Hoogenband zwemstadion werd de 
eerste wedstrijd een oefening met 
onze eigen EG omdat er geen 
tegenstander was. Alle andere 
wedstrijden ging de DG1 er met dikke 
winst vandoor. Behalve tegen de 
Zaan. Die waren erg sterk en dus 
tevreden met een 3-3. Het hing dus 
om het doelsaldo. Tegen alle 
verwachting in kreeg ZVL de tweede 
prijs. Na beraad bij de 

wedstrijdleiding bleek er een fout gemaakt te zijn en was de DG1 toch eerste!!!         Heel goed gedaan Alexander, Mees, 
Zanna, Roselinde, Vienna, Rens, Mats, Twan en Levi!!           Coaches: Zio en Joost 
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CJ1 
Op 28 december zijn we met de CJ1 weer naar het Winter Waterpolo Toernooi (WWT 2022) van PSV geweest. 
Helaas was het voor de meeste jongens een "vroegertje" zo in de vakantieperiode, dus geen uitslapen maar om 7:30 
uur strak de auto naar "de Lichtstad" om te zorgen dat iedereen rond 9:00 uur daar aanwezig was. 
Dat de meeste van ons aanwezig waren en nog niet wakker, was te zien in de eerste wedstrijd tegen ZPB, deze werd 
helaas (onnodig) ruim verloren. 
De volgende wedstrijden op de dag werden wel gewonnen tegen Polar Bears/VZC Veenendaal CJ1 & Aqua-Novio "94 
CJ1 waardoor we uiteindelijk 2de in de poule werden. 
Door deze uitlag werden we direct gekoppeld aan de nummer 1 van de ander poule, Het Ravijn. Een lastige 
tegenstander zo bleek, het krachtige en snelle spel van Het Ravijn was toch te lastig om er goed doorheen te komen. 
Een ruime verliespartij tot gevolg. 
In de troostfinale mochten we spelen voor plek 3/4 tegen wederom ZPB, iedereen bleek nu meer gebrand te zijn om 
een betere uitslag neer te zetten dan eerdere op de dag. 
Lang leek het eruit te zien dat we scherper en alerter waren en dat er een winst in kon zitten, helaas bleek toch dat ZPB 

net even iets slimmer was 
en kon zo de wedstrijd 
winnen met 2 - 3 
waardoor we met de CJ1 
van ZVL-1886 op de 4de 
plaats zijn geëindigd van 
de 8 deelnemende teams 
in de CJ Eredivisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CM1 

Op woensdag 28 december was het Eindhoven toernooi. Onze eerste 
wedstrijd was om 10:15 tegen Donk en onze laatste wedstrijd om 19:15 
tegen Njord  
We hadden alles ruim gewonnen dus stonden in de Finale tegen Njord. 
Wij waren maar met een team van 7 meiden en hadden al 5 wedstrijden 
daarvoor gespeeld dus de meiden waren best vermoeid na zo'n lange 

dag. Gelukkig kwam Zanna van de Dg1 ons versterken in de finale     . Het 
was een zware pot, beide teams waren vermoeid, maar gaven alles! Na 
12 minuten 
bruto stond 
het 1-1 en 

gingen wij gelijk door naar penalty's. Loeki schoot de eerste 
binnen en Hannah hield de eerste bal tegen. De tweede van 
Njord ging jammer er genoeg in, maar die van Lianne ook. 
Toen moest Njord de laatste raak schieten om gelijk te 
komen, maar daar slaagden zij niet in. Wij hadden namelijk 
penalty killer Hannah op doel liggen en die hield 2 van 3 
penalty's tegen dus hadden wij automatisch gewonnen!!!  
Dat betekende voor het team de beker en voor de coaches 

een nat pak            
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BJ1:  
Woensdag 28 december hadden we 
weer het psv toernooi. 
We moesten 4 wedstrijden spelen 
waarvan 2 tegen een buitenlandse 
ploeg. 
Eentje uit België en eentje uit 
Duitsland. 
We hebben 1 gelijk gespeeld en de 
andere 3 gewonnen. 
Hierdoor spelen we de finale tegen 
Donk. De wedstrijd hebben we 
gewonnen. Het was een lange maar 
gezellige dag. 

 
 
BM1  

Woensdag 28 December was het 
Winter Waterpolo Toernooi in 
Eindhoven, bijna de hele BM1 
deed mee. De eerste wedstrijd 
begon om 10.45 we begonnen 
gelijk goed met een winst van 4-0 
tegen de Ham. We speelde in 
totaal 5 wedstrijden. Tussen de 
wedstrijden door was het erg 
gezellig. Omdat we 3e in de poule 
stonden moesten we een 
finalewedstrijd spelen om de 3e en 
4e plek, deze wedstrijd wonnen 
we met 3-1. Na een lange gezellige 
dag zijn we samen weer naar huis 
gegaan en keken we terug op een 
geslaagd toernooi. 
 

Zvl heeft ook de wisselbeker als beste vereniging 
gewonnen dit jaar 
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Clinic midachter 
Op vrijdag 30 december vond 
de midachter clinic plaats onder 
leiding van Gies Wijnhoven. 
Jelto Spijker de keeper van 
heren 1 hielp ook mee. Het 
belangrijkste wat Gies mee wou 
geven aan de spelers was dat zij 
horizontaal moest blijven liggen 
in de verdediging. Hier werd 
ook veel aandacht aangegeven 
daarnaast kregen de spelers 
allemaal tips en tricks voor de 
midachter. Om zowel voor de 
midvoor te verdedigen als er 
achter. Na ongeveer 1,5 uur 
waren we klaar met de clinic en 
konden de spelers op de foto 
met de trainers. 
 
 
 
 

ASM 
Maandag 2 januari vond het ASM plaats. Voor de mini’s, EG en DG was er een toernooi georganiseerd, daarna gingen ze 
nog wat eten in de waterkeet. Na het toernooi konden de oudere spelers aan de slag met het zwemmen van een 
afstand. 
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14 januari had de EG1 een wedstrijd in 
Rotterdam. Van tevoren hadden ze 
teamoverleg. 
 
 

  
 
 
 

 
Een van de jongste EG-teams deed een pizzafeestje als 
teambuilding activiteit. Zaterdag 14 Januari, na een 
goede wedstrijd tegen Westland EG1 waarin ze lieten 
zien dat ze hun passing, verdediging en aanval 
verbeterden, kwamen de jongens en meiden van EG3 bij 
Davide thuis om dit te vieren.  
Elke speler heeft zijn eigen pizza 
bereid. Sommigen gaven de 
voorkeur aan pizza Margherita, 
anderen aan salami, maar allemaal 
hebben ze de pizza met worst 
ontdekt, die heel populair is in Italië 
maar niet bekend is in Nederland.  

Er was ook Ducky, de mascotte, die de voorkeur geeft aan vegetarische pizza!!!  De kinderen 
speelden ook een spel om erachter te komen hoe ze Pizza moeten spellen: misschien Pietsa?  
Gelukkig is assistent-trainer Matteo ook gearriveerd om de boel in orde te houden.  

 
 
Interland D2/D3 
Donderdag 12 januari speelden de D2/D3 tegen california 
lutheran university 
 
 
 
 
 
 
 

Dames 1: ZVL-1886 Center is, ondanks een afsluitende zege tegen Spandau, klaar in Europa. 
ZVL-1886 Center sloot haar Europese seizoen af met een 
overwinning op Spandau. De Duitse dames waren net als ZVL al 
uitgeschakeld, maar mochten tot in de vierde periode dromen 
van een overwinning. Daar zag het in de beginfase overigens 
totaal niet naar uit. De ploeg van Iefke van Belkum leek de 
touwtjes strak in handen te hebben en liep begin tweede 
periode uit naar 1-5. Spandau kwam echter knap terug. In de 
vierde periode bracht Nikola Busauerova de Oosterburen voor 
het eerst naast de Leidse equipe (12-12). Lizzy Terpstra en Laura 
Roels zaten toen bovendien al met drie p’tjes op de kant, dus de 
spanning liep nog even hoog op. Uitblinker Renee de Kleer (7 
doelpunten), Lotti Verhagen en Duchanka Kammerman hielden echter het hoofd koel en zorgden voor de 12-15 
overwinning. 
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Maandag 16 januari was de DG aan de beurt voor een zwemtraining van Erna. 
De kinderen waren vol aandacht aan het luisteren naar de uitleg. De kinderen 
hebben weer heel wat bijgeleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De beelden zeggen genoeg…. 

      
 
 
CJ 
Eigenlijk moesten ze deze dag heel veel vlinderslag zwemmen. Tja, dat krijg je als je steeds door de trainer heen praat. 
Maar Bas was de vervelendste niet. Als Matteo de week erna pizza zou meenemen voor hem, dan zou hij de vlinderslag 
van de training afhalen. Alleen moest dit wel een pizza met ANANAS zijn. Maar Matteo hield zich aan de afspraak. 
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ABC-feest  

 

 Let op nieuwe datum: ABC Feest 17 februari White!! 
Beste ABC jeugd!!! Op 17 februari 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! 
 

ASM opbrengst 

 

 ASM opbrengst 
 
Wat een geweldige prestatie! 
 
Alle deelnemers aan de Albert 
Spijker Memorial hebben stuk voor 
stuk een topprestatie geleverd! 
Zwemmers, triathleten en 
waterpoloërs, van jong tot oud: een 
mooie vertegenwoordiging van heel 
ZVL-1886! 
 
Met hun inzet en met dank aan alle 
donateurs hebben we als club 
€14.556,- euro ingezameld Spieren 
voor Spieren! 

Woensdagmiddag 
training 

 

 Woensdagmiddag training 
De woensdag extra training 16.30-17.30uur in het Vijf Meibad is gestopt.  
Maar... De CJ jongens kunnen vanaf morgen ook op de maandag trainen. 
Van 17.00-18.15 uur in het recreatie bad van De Zijl. Dit is eigenlijk een CM/BM training. 
Maar nu dus gecombineerd. (Ma 27 febr GEEN training) 
 
De DG meiden van 2010: mogen als ze dit willen ook meetrainen op maandag van 17.00-
18.15 uur in het recreatie bad van De Zijl 
(Maandag kunnen ze dus kiezen welke training ze willen meedoen) 
Woensdag van 17.30-18.30 uur in het Vijf Meibad. 

Bardienst Waterkeet 

 

 Bardienst waterkeet 
Beste ouders,  
Op zaterdagen willen we de bar zoveel mogelijk open hebben voor, tijdens en na de 
wedstrijden. Moet u voor of na een wedstrijd van uw kind toch wachten tot hij/zij klaar 
is en wilt u in die tijd soms wat nuttigs doen voor de vereniging? Geef dan even uw 
naam, tel.nr en het team van uw kind/kinderen door aan: Thom 06-53288936. In overleg 
wordt er dan gekeken wanneer u kunt helpen.  



 Pagina 11 

Gezocht: 
verslaggever 

 

 Gezocht: verslaggever 
Wie van de jeugdleden vindt het leuk om af en toe een stukje te schrijven voor de 
nieuwskrant? (Dit mag natuurlijk ook met zijn tweeën)   
Eenmalig een stukje schrijven mag natuurlijk ook. Dus wil jij bijvoorbeeld heel graag je 
coach of trainer interviewen of wil je een leuke waterpoloquiz maken, laat het ons even 
weten. 
Stuur een email naar: 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 1 is de inschrijfbrief toegevoegd. Wees 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. 
 

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. 

   
 
 
 

Vrienden van ZVL-
1886 diner 

 

 Vrienden van ZVL-1886 diner 
Kom jij ook gezellig samen met jouw team en 
vrienden?! 

🍽 Driegangendiner                       

🗓 2-2-2023                                 

⏰ 17:30 uur inloop                       

📍Brasserie Park, Leiderdorp      

💶 55 euro, inclusief drinken  
Opgeven: Mail naar damesselectie@zvl-
1886.nl 

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

 

  
 

   

mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
mailto:waterpolokids@zvl-1886.nl
mailto:nieuwskrant@zvl-1886.nl
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/
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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: ZVL Jeugdkamp (24-27 april) inschrijfbrief 
 

   

ZVL-1886 is: 
32 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1000 leszwemmers, 170 triatleten,  

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 
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Bijlage 1: 
  

 

 

 

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

