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Nieuwsbrief ZV De Zaan, oktober/november 2016 (seizoen 2016-2017)  

 

Klaverjassen 

Klaverjassen in het clubhuis 

Ook het klaverjassen is weer van start gegaan in het clubhuis. Kijk voor de stand op onze website. 

De eerstvolgende klaverjasavond is op vrijdag 4 november a.s. aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee 
te doen. Graag vooraf even aanmelden via dirk.1955@hotmail.com. 

Vacature toezichthouder/polodienstmedewerker in De Slag 

 

http://zvdezaan.nl/2016/10/30/klaverjassen/
mailto:dirk.1955@hotmail.com
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Ontvangen mededelingen 

Wijziging toegang zwembad Aquamar in Katwijk 

Met ingang van aankomend weekend is de ingang van zwembad Aquamar in Katwijk verplaatst naar de zwembadzijde 
aan de parkeerplaats (tussen de kerk en de hoofdingang van het zwembad). Dit zal zo blijven tot de oplevering van het 
nieuwe zwembad in waarschijnlijk het voorjaar van 2018. 

Wedstrijdzwemmen 

Nieuw clubrecord gezwommen door Sander Dorland 

Tijdens de 1e Junioren/Jeugd wedstrijd d.d. 9 oktober 2016 in Alkmaar, is door Sander 
Dorland een nieuw clubrecord gezwommen op de 400 meter wisselslag. Sander 
verbeterde het clubrecord welke op naam stond van Hans Peter Hartog (20-01-2007 
/ 4.55.65). Sander heeft deze afstand gezwommen in een prachtige tijd van 4:55.46. 

Sander, gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. 

 

 

Nieuw clubrecord gezwommen door Esmeralda Duarte de Pina 
Niet alleen een NJJK limiet gezwommen door Esmeralda Duarte de Pina, maar ook een nieuw clubrecord. Tijdens de 
Memorial Anteunis Wedstrijd d.d. 23 oktober 2016 in Gent, is door Esmeralda Duarte de Pina een nieuw clubrecord 
gezwommen op de 200 meter vrije slag. Esmeralda verbeterde haar eigen clubrecord van 3 juli 2016 (2.18.44), ze heeft 
deze afstand nu gezwommen in een prachtige tijd van 2:17.56.  
 
Esmeralda, gefeliciteerd met deze fantastische prestatie. 

Wedstrijd Memorial Anteunis in Gent 

Tijdens de eerste dag van de internationale wedstrijd Memorial Anteunis in Gent zijn er door de zwemmers van ZV De 
Zaan diverse finale plaatsen behaald. Mike Morianner zwom zich op drie afstanden (50m schoolslag, 50m vlinderslag en 
50m vrije slag) naar de finale. Sander Dorland plaatste zich op de 50m schoolslag ook in de finale. Jennifer Tuijp plaatste 
zich voor twee afstanden in de finale. Zowel op de 50m vrije slag als op de 50m rugslag behoorde zij tot de beste 10 
zwemmers op die afstanden. Emma van Leeuwen plaatste zich op de 50m rugslag in de finale. Vier zwemmers, Esmeralda 
Duarte de Pina (50m vrije slag), Melina Carrillo Moreno (50m rugslag), Nikky Keijzer (50m vrije slag) en Fleur van Leeuwen 
(50m schoolslag) staan als reserve geboekt voor de finale. 

Ook zijn er op de eerste dag diverse nieuwe persoonlijke recordtijden gezwommen, waarbij Maarten van der Veen 
(59.70) en Jennifer Tuijp (59.59) voor het eerst onder de magische grens van 1 minuut zwommen. 

Tijdens de tweede dag van het zwemtoernooi in Gent zijn er mooie resultaten behaald door de zwemmers van ZV de 
Zaan. Esmeralda opende deze dag met een fantastisch resultaat op de 200m vrije slag, door haar NJJK limiet en tevens 
een clubrecord te zwemmen. Ook Melina Carrillo Moreno zwom op deze afstand maar liefst ruim 4 sec van haar 200m 
tijd af. Emma zwom de 200m rugslag voor het eerst en deed dit in 2:52.56 (1 sec boven het NJJK limiet). Firensa zwom 
maar liefst ruim 25 sec van haar pr af op de 200m rugslag (2:59.89). Ook kwamen Fleur, Iris en Chimene dicht in de buurt 
van hun pr op verschillende afstanden. Maarten, Sander en Mike kwamen deze morgen niet aan de start. 

Tijdens de finales deze middag mochten Jennifer Tuijp en Nikky Keizer het spits afbijten op de 50m vrije slag. Na een felle 
strijd eindigde Jennifer op een mooie tweede plaats (26.76), Nikky werd 10de. Daarna was het de beurt aan Mike 
Morianner op zijn favoriete 50m schoolslag, hij belandde op het allerhoogste podium in een tijd van 29.91. Ook Emma 
van Leeuwen mocht de finale zwemmen op de 50m rugslag en werd hiermee 5de in een persoonlijk record van 36.82. 
Jennifer zwom ook een pr op deze afstand (32.04) en mocht wederom plaats nemen op het podium, om een bronzen 
plak in ontvangst te nemen. De zwemmers sloten dit toernooi af met een mooie tweede plaats voor Mike op de 50m 
vlinderslag (26.45).  

ZV De Zaan kan terugkijken op een prachtig toernooi met mooie resultaten.  
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Waterpolo 

Kledingsponsors 

Inmiddels hebben we ook weer een aantal nieuwe kledingsponsors mogen 
verwelkomen! 

De EG1 en EG2 zijn gesponsord door Van De Steege Makelaarsgroep uit Amsterdam. 

Daarnaast hebben we DJ Swim mogen verwelkomen als nieuwe kledingsponsor. 
Samen met Oosterbaan Sports & Safety, Restaurant & Brasserie d’Swarte Walvis, 
NAHV Belastingadviseurs en drukkerij Vanwijk hebben zij ervoor gezorgd dat ook 
onze DG1, DG3 en FG2 weer netjes gekleed zijn. 

Heeft jouw team nog geen kledingsponsor, maar weet je misschien wel iemand die 
dit zou willen gaan doen? Neem dan even contact op met de sponsorcommissie, zij 
kunnen alle informatie hierover verstrekken en uitleggen wat de vereniging en de 
sponsor voor elkaar kunnen betekenen. 

Teamfoto’s 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor het aanleveren van teamfoto’s 
voor op onze site. Helaas hebben er tot op heden slechts 2 teams een foto 
aangeleverd! Wij willen nogmaals alle teams verzoeken om een teamfoto aan te 
leveren bij het waterpolosecretariaat. Achter de schermen is hard gewerkt om onze 
nieuwe website te maken, om deze ook op orde te houden zou het fijn zijn als de 
teams even de moeite nemen om een teamfoto aan te leveren? 

 

  

Sponsoravond zaterdag 5 november a.s. 

Door de sponsorcommissie zijn onze sponsors uitgenodigd om zaterdag 5 november a.s. aanwezig te zijn bij 
de wedstrijden van onze selectieteams. De sponsors worden ontvangen in het clubhuis waar de coaches van 
zowel dames 1 als heren 1, zichzelf zullen voorstellen en iets meer zullen vertellen over onder andere de 
tegenstander en de tactiek van deze avond. Aansluitend gaan de sponsors naar het zwembad om naar de 
wedstrijden te kijken (dames 1 speelt om 18.30 en heren 1 om 19.45 uur). Speciaal hiervoor is een gedeelte 
van de tribune gereserveerd. 

Wij hopen op ieders medewerking om deze avond succesvol te laten verlopen. Wij zijn onze sponsors heel erg 
dankbaar voor hun bijdrage aan de club en willen ze graag op deze manier bedanken en van dichtbij laten 
kennismaken met de sport en de sfeer in het zwembad. 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we er weer een fantastische sfeer hangt in het zwembad! 

Baddienst 

Inmiddels maken we alweer een paar weken gebruik van het nieuwe baddienstrooster. De meeste teams hebben dit 
direct opgepakt en meteen een indeling gemaakt, waarvoor onze complimenten! Helaas zijn er ook een aantal teams die 
een en ander op zijn beloop laten waardoor er soms helemaal niemand achter de jurytafel zit. Wij willen nogmaals alle 
teams verzoeken om een rooster te maken voor de ingeplande wedstrijden en dit met elkaar te delen. Daar waar spelers 
nog niet zelf achter de jurytafel kunnen plaatsnemen, wordt van ouders verwacht dat zij deze taak op zich nemen. De 
meeste teams spelen gedurende het seizoen ongeveer 20 wedstrijden. De helft hiervan is een thuiswedstrijd en die 
wedstrijden kunnen niet gespeeld worden zonder jurytafel. Iedereen zal hier zijn bijdrage aan moeten leveren. 

Het baddienstrooster is te vinden op onze website. 

 

mailto:sponsorcommissie@zvdezaan.nl?subject=Sponsoring
mailto:wpczvdezaan@gmail.com?subject=Teamfoto
http://zvdezaan.nl/juryrooster/
http://www.pietboon.nl/
http://www.brouwerijbreugem.nl/Home.html
http://www.erdi.nl/
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Agenda 
 
Zondag 11 december 2016 Swimkick 

25 en 26 december 2016 Kerst, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 

31 december 2016  Oudjaarsavond, Zaanse zwembaden ’s avonds gesloten (geen trainingen) 

Zondag 21 januari 2017 BZP Zwemtest 

Zondag 5 februari 2017 Swimkick 

16 en 17 april 2017  Pasen, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 
  BZP Paastoernooi 

27 april 2017  Koningsdag, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 

Zondag 20 mei 2017  Zwemtest 

Donderdag 25 mei 2017 Hemelvaartsdag, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 

4 en 5 juni 2017  Pinksteren, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 
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Sponsors 

            

   

 

  

     

 

 

 

 

Voor vragen over of artikelen voor deze nieuwsbrief, neem contact op met de redactie. 

 

mailto:redactie-nieuwsbrief@zvdezaan.nl?subject=Nieuwsbrief%20ZV%20de%20Zaan
http://www.oosterbaan.nl/pages/home2.php
http://www.instacom.nl/
http://www.pdz.nl/
http://www.idt.eu/cms/
http://www.vanwijk.nl/
http://www.caviro.nl/index.php
https://www.taxglobalizers.com/nl/home
http://www.promobility.nl/
http://www.a-point.nl/

