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Nieuwsbrief ZV De Zaan, februari 2017 (seizoen 2016-2017)  

 

Zaanse waterpolo derby 

Zaterdag 11 februari a.s. hebben we in zowel De Slag 1 als De Slag 2, een heel mooi programma! 

De topper is natuurlijk de Zaanse derby tussen de dames van De Zaan en de dames van De Ham om 20.00 uur in De Slag 
2, maar ook dames 2 (om 17.30 uur in De Slag 2) en meisjes o15 (om 19.30 uur in De Slag 1) nemen het op tegen De 
Ham. Daarnaast spelen de DG1, CJ2, BM2, BJ2, Dames 5 en Heren 3 in De Slag, allemaal teams die meedraaien in de top 
van de competitie en strijden om het kampioenschap dit seizoen! 

We sluiten de avond af met de wedstrijd van heren 1 tegen de mannen van MNC Dordrecht aanvang 21.25 uur in De 
Slag 2. Na de winterstop hebben onze mannen geen verliespunten meer opgelopen, lukt het onze mannen om ook 
zaterdag de punten weer in Zaandam te houden? 

We hopen op veel supporters om onze teams aan te moedigen! 

Klaverjassen 

Klaverjassen in het clubhuis 

Kijk voor de laatste klaverjasstand op onze website. 

De eerstvolgende klaverjasavond is in principe op de eerst vrijdag van de maand aanvang 20.00 uur in ons clubhuis De 
Binding achter zwembad De Slag. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Graag vooraf even aanmelden via 
dirk.1955@hotmail.com. 

BZP 

Uitslagen zwemtest 21 januari 2017 

Zaterdag 21 januari is de tweede BZP zwemtest van dit seizoen gezwommen en er is geweldig gezwommen. 

Zoveel verbeteringen van persoonlijke records (PR), maar liefst 114 op de 153 starts, sommigen met een paar 
honderdsten, maar sommigen ook met meer dan 10 seconden. En qua techniek waren we ook blij om alle verbeteringen 
te zien. Deze keer zwom de jeugdgroep 100 meter borstcrawl in plaats van 50 en hoewel het sommigen wat zwaar viel, 
zijn er mooie tijden gezwommen. 

We trainen bij het basisplan drie verschillende groepen: Jeugd (vanaf jaargang 2004), Junioren (jaargang 2004-2007) en 
Minioren (jaargang 2007 en jonger). 

http://zvdezaan.nl/2016/10/30/klaverjassen/
mailto:dirk.1955@hotmail.com
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Deze wedstrijd zijn de volgende zwemmers 1ste geworden in hun categorie: 

50 rugcrawl jeugd: Kaan Tasdemir (J) en Raanya de Vos (M) 
50 rugcrawl junioren: Jesse Bout (J) en Lucia Wagenaar (M) 
50 rugcrawl minioren: Boris van Wijk (J) en Lynn Bout (M) 

50 schoolslag jeugd: Kaan Tasdemir (J) en Michelle Romein (M) 
50 schoolslag junioren: Stijn Boer (J) en Lucia Wagenaar (M) 
50 schoolslag minioren: Boris van Wijk (J) en Eloïse Kalkhoven (M) 

100 borstcrawl jeugd: Kaan Tasdemir (J) en Michelle Romein (M) 
100 borstcrawl junioren: Jesse Bout (J) en Annelot de Weert (M) 
50 borstcrawl junioren: Braeze Barret (J) en Lucia Wagenaar (M) 
50 borstcrawl minioren: Boris van Wijk (J) en Lynn Bout (M) 

De medailles hebben jullie meer dan verdiend! 

In de uitslagen zijn alle persoonlijke records en je plaats op de ranglijst terug te vinden. 

Wedstrijdzwemmen 

Nieuw clubrecord gezwommen door Dina El Moudden 

Tijdens de 3e Swimkick/Minioren wedstrijd d.d. 5 februari 2016 in Alkmaar, is door 
Dina El Moudden een nieuw clubrecord gezwommen op de 200 meter schoolslag. 
Dina verbeterde het vorige clubrecord welke op 3:28:75 stond. Dina heeft deze 
afstand gezwommen in een prachtige tijd van 3:24.89. Dina, gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie. 

 

 

Nederlandse kampioenschappen korte baan in Eindhoven (26 t/m 29 januari 2017) 

Op de eerste dag mocht (debutant) Jasmijn van Genderen het spits afbijten op de 400 vrije slag, ze behaalde hiermee 
een 16de plaats. De tweede debutant van deze dag Emma van Leeuwen kwam voor het eerst in actie op de 200 m. 
rugslag en wist uiteindelijk de 15e plaats te bemachtigen. De ochtend wordt afgesloten met de estafette 4x100 wissel, 
waarin Yvonne, Fleur, Melina en Esmeralda de eer van ZV De Zaan verdedigen en zich zwemmen naar een 15e plaats. In 
de middag was het de beurt aan Esmaralda Duarte de Pina op de 50 vrij, en behaalde een 15de plaats en wederom Emma 
van Leeuwen eveneens op de 50 m. vrij waarmee ook zij de 15e plaats weet te behalen.  

Dag 2 is de dag van Emma van Leeuwen, zij zwom de 800 meter vrije slag en behaalde een super PR van -22 sec en 
eindigde op plaats 6 van Nederland (dit blijkt uiteindelijk de hoogste notering te zijn van ZV De Zaan tijdens dit NJJK)!!! 
Op dag 2 debuteert ook Raphael Dessart in alle vroegte op het NJJK en komt in actie op de 100 m. vrij, hij eindigt op de 
39e plaats. Diezelfde middag mogen Esmeralda en Yvonne aan de start verschijnen. Yvonne op de 800 m. vrije slag (10e 
plek) en Esmeralda op de 100 m. vrije slag (25e plek). Op dag 3 kwamen de zwemmers Naomi, Rachel, Yvonne voor de 
afstand 4x200 vrije slag naar Eindhoven toegereisd en behaalden samen met Esmeralda plaats 24. Dag 3 kwam Emma 
uit op de 100 m. rugslag waar zij (wederom) op de 15e plek eindigde. Zaterdagmiddag was er voor iedereen een 
rustmiddag, ook voor de ploegleider die elke dag vroeg in de weer was met alle zwemmers.  

Op dag 4 kwamen de zwemmers Melina en Yvonne naar Eindhoven gereisd voor de 4 x 100 vrije slag, samen met Fleur 
en Esmeralda , ze waren als 13e geplaatst maar mede dankzij de inzet van alle zwemmers zijn ze als 10de geeindigd. Een 
welverdiende TOP 10 plaats voor het estafette team. het toernooi is hiermee klaar voor de meiden en Raphael Dessart 
zal aan het einde van de middag nog de 200 m vrije slag zwemmen en zal bijgestaan worden door Robin. Als klap op de 
vuurpijl behaalde Raphael Dessart op de 200 vrije slag een super PR van -11 sec en eindigde in een sterk veld bij de 
jongens op plaats 38.  

Dank aan Eddy van Leeuwen en Oscar Jahn voor het begeleiden en coachen van de zwemmers tijdens dit toernooi.  

Cindy en Rosa 

http://zvdezaan.nl/wp-content/uploads/2017/01/Zwemtest-2017-01-21-uitslagen.pdf
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Waterpolo 

Baddienst 

Helaas zijn we de afgelopen weken, al een paar keer de spullen voor de baddienst 
kwijt geweest. Ook afgelopen week zijn we weer bezig geweest met een lange 
zoektocht om alles weer “boven water” te krijgen! De problemen ontstaan doordat 
de baddienst en het laatst spelende team, zich blijkbaar niet verantwoordelijk voelen 
voor alle spullen en daarom ook niet de moeite nemen om een en ander op te ruimen 
met achteraf het excuus dat ze niet weten waar het hoort. 

Daarom nogmaals voor iedereen die het nu nog altijd niet weet: alle baddienstspullen 
moeten worden opgeborgen in de kast met baddienstmaterialen in De Slag 1 (waar 
ook de doelen voor De Slag 1 staan). De kast dient daarna te worden afgesloten. 

Scheidsrechtercursus 

Op dit moment voldoet ZV De Zaan niet aan de eis van 1 scheidsrechter per 2 teams 
en de consequentie hiervan is dat wij minder teams mogen inschrijven voor het 
nieuwe seizoen. Om dit te voorkomen hebben we dringend meer scheidsrechters 
nodig. Daarnaast hebben wij besloten om de eis te gaan stellen dat ieder team een 
scheidsrechter moet leveren. Op die manier zijn we minder kwetsbaar en wordt het 
aantal te fluiten wedstrijden voor alle scheidsrechters veel minder waardoor het 
fluiten prima te combineren is met andere activiteiten. 

Inmiddels zijn er 3 vaders van leden, die zich hebben aangemeld voor de cursus die 
a.s. maandag 13 februari van start gaat in ons eigen clubhuis. Graag zouden wij zien 
dat er nog een aantal leden zich opgeven voor de cursus (je moet minimaal 18 jaar 
zijn). De cursus wordt gegeven bij ons in Zaandam op maandag 13 februari, woensdag 
8 maart, maandag 27 maart, woensdag 19 april, maandag 8 mei en woensdag 24 mei. 
Het examen is op zaterdag 3 juni op een nog nader te bepalen locatie. Wie mogen 
we a.s. maandag nog meer verwelkomen in het clubhuis voor deze cursus? Dit is de 
kans om de cursus in Zaandam te volgen met een leuke groep deelnemers en onder 
deskundige begeleiding. 

Wil je het een kans geven? Stuur dan een mailtje naar wpczvdezaan@gmail.com. 

  

  

Iedereen die jonger is dan 18 jaar en alvast wil kennismaken met het fluiten van wedstrijden kan zich aanmelden als 
spelleider. Een spelleider fluit uitsluitend bij de eigen vereniging de wedstrijden van de F- en E-jeugd. Je krijgt van ons 
het instructieboekje en onder begeleiding mag je dan starten met het fluiten van wedstrijden van onze F- en E-teams. 
Ook hiervoor kun je een mailtje sturen naar wpczvdezaan@gmail.com. 

Trainingskamp Athene 

Zondag 19 februari a.s. vertrekken de CM1, BM1 en BM2 naar Athene voor een trainingskamp. Vrijdag 24 februari komen 
de meiden weer terug. Iedere ochtend zal er getraind worden in Athene en ’s avonds staat er een oefenwedstrijd op het 
programma. Uiteraard zal er ook tijd vrijgemaakt worden om wat toeristische uitstapjes te maken en met zo’n grote 
groep meiden zal er ongetwijfeld ook nog wel geshopt moeten worden! 

Wij wensen de meiden en de begeleiding heel veel succes in Athene en we horen graag hoe het daar gaat! 

Trainingen vervallen op 19 februari en 2 april a.s. 

In verband met Eredivisie B-jeugd wedstrijden vervallen er op zondagochtend een aantal trainingen: 

Zondag 19 februari vervallen alle waterpolotrainingen van 10.00 tot 12.00 uur in De Slag 2 

Zondag 2 april vervalt de waterpolotraining van 11.00 tot 12.00 uur in De Slag 2 

mailto:wpczvdezaan@gmail.com
mailto:wpczvdezaan@gmail.com
http://www.erdi.nl/
http://www.pietboon.nl/
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Baddienstrooster 

Op onze website is het baddienstrooster voor het hele seizoen te vinden. Tevens kun je hier de instructies voor het 
werken met de tablet nog eens bekijken. Hieronder nog even het rooster voor aankomend weekend. 

Let op! In De Slag 2 is er tot 17.00 uur diploma zwemmen van de afdeling Synchroonzwemmen. De zwemzaal kan dus 
niet eerder betreden worden. 

Baddienst in de Slag 1: veld opbouwen om 16:00uur: DG1 + Baddienst  Verantwoordelijk Team baddienst 

11-2-2017 36125 16:30 Gemengd-D <13 ZV De Zaan DG1 ZPC AMERSFOORT DG1 DG1 Ouders 

11-2-2017 35999 17:15 Jongens-C <15 ZV De Zaan CJ2 ZPC AMERSFOORT CJ2 CJ2 Ouders 

11-2-2017 33698 18:00 Meisjes-B <17 ZV De Zaan BM2 H.B.W. (SG) / IJsselmeer BM2 Ouders 

11-2-2017 35676 18:45 Jongens-B <17 ZV De Zaan BJ2 De Dolfijn BJ1 Dames 5 

11-2-2017 45036 19:30 Meisjes-C <15 ZV De Zaan CM1 De Ham CM1 Dames 5 

11-2-2017 36347 20:15 Dames ZV De Zaan Da5 VZV Da3 Heren 3 

Opruimen veld en baddienstmateriaal: ZV de Zaan Da5 + Baddienst   

        

Baddienst in de Slag 2: veld opbouwen om 16:00uur : Dames 2 + Baddienst  Verantwoordelijk Team baddienst 

11-2-2017 288 17:30 Dames ZV De Zaan Da2 De Ham Da2 Dames 1 

11-2-2017 2485 18:45 Heren ZV De Zaan H3 BZC Brandenburg H2 Dames 2 

11-2-2017 3248 20:00 Dames ZV De Zaan Da1 De Ham Da1 Dames 2 

11-2-2017 2646 21:15 Heren ZV De Zaan H1 MNC Dordrecht H1 Dames 1 

Opruimen veld en baddienstmateriaal: ZV de Zaan Heren 1 + Baddienst   
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Agenda 
 
Zondag 19 februari 2017 De waterpolotrainingen van 10.00 tot 12.00 uur in De Slag 2 komen te vervallen 
 
Zondag 2 april 2017  De waterpolotraining van 11.00 tot 12.00 uur in De Slag 2 komt te vervallen 
 
Zondag 16 april 2017  1e Paasdag, Zaanse zwembaden gesloten (alle trainingen vervallen) 
Maandag 17 april 2017  2e Paasdag, Zaanse zwembaden gesloten (alle trainingen vervallen) 
 
Donderdag 27 april 2017 Koningsdag, Zaanse zwembaden gesloten (alle trainingen vervallen) 
 
Zondag 20 mei 2017  Zwemtest 
 
 
 

Sponsors 
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