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

 

FORZAAN organiseert galafeest 

FORZAAN meGALA 

Zaterdag 10 december a.s. organiseert FORZAAN weer een galafeest voor alle leden van ZV De Zaan. Het zou erg leuk 
zijn als er vanuit alle afdelingen leden richting het clubhuis komen voor dit gala! 

Het feest begint om 20.30 uur en iedereen wordt in galakleding verwacht. 

 

Klaverjassen 

Klaverjassen in het clubhuis 

Inmiddels is er ook al weer een paar keer geklaverjast in het clubhuis. Kijk voor de stand op onze website. 

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

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

Hanny Stam erelid ZV De Zaan 

Op de ALV van donderdag 24 november jl. heeft het bestuur van ZV De Zaan het genoegen gehad om Hanny Stam te 
benoemen als erelid van ZV De Zaan. Hanny is inmiddels 20 jaar lid van ZV De Zaan en heeft zich al die jaren 
aaneengesloten ingezet voor het zwemmen bij onze vereniging. Eerst bij het basisplan van ZWV Nereus en later bij het 
wedstrijdzwemmen van SG Zaanstad en ZV De Zaan. Hanny heeft diverse belangrijke functies in de vereniging vervuld, 
zoals voorzitter, wedstrijdsecretaris en penningmeester van de zwemcommissie. Zij staat bekend om haar rijke kennis 
van het wedstrijdzwemmen en open water zwemmen. Met haar grote inzet en 
bezieling heeft zij menig zwemmer aangemoedigd om deel te nemen aan LAC-
wedstrijden, open water wedstrijden en het Pinkstertoernooi in Hagen. Tevens 
heeft zij menigeen enthousiast gemaakt om zich als vrijwilliger in te zetten voor het 
wedstrijdzwemmen. Die vrijwilligers hebben, ook nu nog, altijd op Hanny kunnen 
terugvallen voor raad en daad. Daarmee is Hanny in de afgelopen twee decennia 
een grote steunpilaar geweest voor het wedstrijdzwemmen en is haar inzet van 
hele grote waarde voor onze vereniging. 

Naast haar vrijwilligerswerk voor ZV De Zaan, is Hanny ook actief geweest in het 
regiobestuur en heeft zij vele wedstrijden als zwemofficial begeleid. 

Haar vrijwillige inzet voor onze vereniging wordt door zowel de zwemcommissie als 
de leden van het algemeen bestuur van ZV De Zaan, hoogst gewaardeerd. Nadat 
Hanny op 3 november 2005 al benoemd werd als lid van verdienste, is het voor het 
bestuur van ZV De Zaan een grote eer om Hanny nu als erelid te mogen benoemen. 

ZV De Zaan vrijwilligersprijs 2016 voor Jaap Raijer 

Tevens is op de ALV de ZV De Zaan vrijwilligersprijs 2016 toegekend aan Jaap Raijer. 
Jaap is bijna 29 jaar lid van ZV De Zaan en is altijd zeer betrokken bij de zwemsport. 
Hij zet zich al jarenlang in voor het wedstrijdzwemmen bij ZV De Zaan en voorheen 
bij SG Zaanstad en ZZC Alliance. Hij is nog steeds onze vaste scheidsrechter en 
verricht desgevraagd ook andere jurytaken tijdens onze zwemwedstrijden. Zijn 
vrijwilligerswerk is van hele grote waarde voor onze vereniging. 

Naast zijn vrijwilligerswerk voor ZV De Zaan is Jaap ook actief in het regiobestuur 
als penningmeester en is hij tevens als docent zeer betrokken bij het opleiden van 
zwemofficials voor de clubs in de regio Midwest. Dat dit werk van groot belang is, 
gezien het teruglopende aantal zwemofficials binnen onze vereniging, behoeft 
geen verdere uitleg.  

Zijn vrijwillige inzet voor onze vereniging bij het wedstrijdzwemmen wordt door 
zowel de zwemcommissie als de leden van het algemeen bestuur van ZV De Zaan, 
hoogst gewaardeerd en het is dan ook zeer terecht dat Jaap deze vrijwilligersprijs 
krijgt. 

Sluitingsdata Zaanse zwembaden 

Trainingen tijdens de feestdagen 

Op de volgende dagen zijn alle Zaanse zwembaden gesloten en is er geen trainen: 

Zaterdag 24 december vanaf 18.00 uur 
Zondag 25 en maandag 26 december  
Zaterdag 31 december vanaf 18.00 uur 
Zondag 1 januari 

Vraag even na bij je trainer of tijdens de Kerstvakantie alle overige trainingen wel gewoon doorgaan. 
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Wedstrijdzwemmen 

Minioren eindigen in de landelijke top 10 tijdens de RMCM 

De landelijke uitslag van de Regionale Minioren Clubmeet is binnen. Onze toppers 
zijn geëindigd op een knappe zesde plaats op de landelijke ranglijst. Zij mogen op 13 
mei 2017 strijden tegen de 16 beste miniorenteams van Nederland. Deze wedstrijd 
zal gehouden worden in het Sloterparkbad te Amsterdam.  

Ook ons tweede team leverde een prima prestatie en eindigde op plaats 83, van alle 
tweede teams behaalde zij een derde plek. Er deden in totaal 133 teams mee. Het 
gaat dus ontzettend goed met onze minioren.  

Van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten en heel veel succes met de 
voorbereiding voor de landelijke finale! 

 

 

 

Clubrecord en NJJK-limiet tijdens weekend met veel wedstrijden 

Afgelopen weekend werd er door menig zwemmer van ZV de Zaan weer hard gezwommen. Zo behaalde Sander Dorland 
tijdens de Martinez Cup een clubrecord bij de jongens jeugd 2 op de 200 meter wisselslag (2.16,40), eerder dit jaar deed 
hij dat ook al op de 400 meter van dezelfde slag. Ook Ingmar Bakker kwam tijdens deze wedstrijd na een periode van 
blessures weer dicht bij zijn tijden en zwom zelfs 2 x een pr.  

Emma van Leeuwen behaalde in eigen bad zondag een NJJK limiet op de 200 meter rugslag, met haar 2.47,00 sec dook 
zij ruimschoots onder de gestelde 2.51,19. Op de 200 meter vrije slag kwam zij 0,07 sec tekort. Een knappe prestatie was 
er ook van Kim Boer, zij zwom maar liefst ruim 6 sec van haar 100 meter rugslag af en eindigde in 1.23,09 sec waarmee 
zij op een 2de plaats op de Nederlandse ranglijsten staat. Ook Stijn Beekhoven belandde in de Nederlandse top 10 met 
zijn 50 meter vrije slag in 33,23 sec komt hij op een 5de plek.  

Verder zwommen Hannah Bervoets, Jennifer Tuijp, Miquel en Melina Carrillo Moreno, Emma van Leeuwen, Kim Boer en 
Reese Rutgers op al hun gezwommen afstanden een persoonlijk record.  

 

Waterpolo 

Instructiebad 

Graag willen wij alle (ouders van) leden erop attenderen dat het niet is toegestaan 
om gebruik te maken van het instructiebad tijdens de waterpolowedstrijden. Het 
instructiebad wordt dan niet gehuurd door De Zaan en er is dus ook geen toezicht. 
Zonder toezichthouders is het verboden om het bad te gebruiken. 

Als er (ouders van) leden zijn die het leuk vinden om met (klein)kinderen te 
zwemmen, dan kunnen zij gebruik maken van het instructiebad op zondagochtend 
tijdens het daarvoor bestemde uur “ouder-kind” zwemmen. 

Teamfoto’s 

Er ontbreken nog altijd teamfoto’s op onze site. Graag de teamfoto’s aanleveren bij 
het waterpolosecretariaat.  

Heeft je team een shirtsponsor, zorg er dan voor dat de sponsoruiting tot zijn recht 
komt op de foto. 

  

mailto:wpczvdezaan@gmail.com?subject=Teamfoto
http://www.erdi.nl/
http://www.pietboon.nl/
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ManMeer!-Cup 

Afgelopen weekend is er weer gespeeld voor de ManMeer!-Cup.  

Doordat de tegenstander van heren 2, Widex GZC Donk H3, zich had teruggetrokken, 
heeft heren 2 zich automatisch geplaatst voor de volgende ronde.  

Heren 1 moest het opnemen tegen de heren van Waterpolo Den Haag. Helaas ging 
deze wedstrijd met 10-7 verloren waardoor onze heren helaas uitgeschakeld zijn voor 
de ManMeer!-Cup. 

Dames 2 mocht afreizen naar Oldenzaal om het daar op te nemen tegen de dames 1 
van OZ&PC. Na een zeer spannende eindstrijd, waren het onze dames die met de 
winst naar huis gingen (10-9). 

In de volgende ronde (in het weekend van 7 en 8 januari a.s.) mag heren 2  het gaan 
opnemen tegen heren 2 van ZPB H&L Productions en dames 2 tegen ZVL HAWABO 
D2 (voor beide teams een uitwedstrijd). 

  

ZV De Zaan hofleverancier WJK jong oranje meisjes 

 

 

ZV De Zaan wenst Yara, Maxine, Lieke en Maartje heel veel succes tijdens het WJK! 

http://www.brouwerijbreugem.nl/Home.html
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Bierpakket ZV de Zaan 

Buiten is het kil en guur, binnen is het warm en aangenaam. En nog aangenamer wordt 
het met het drinken van speciaal bier. Thuis heerlijk op de bank en gegarandeerd het 
lekkerste cadeau tijdens de feestdagen. Om dat mogelijk te maken hebben wij 
gezamenlijk met een van onze sponsoren t.w. brouwerij Hoop een bierpakket 
samengesteld.  

Het pakket bevat 5 verschillende Hoop bieren die variëren van licht bier naar donker 
bier om bij iedere gelegenheid te kunnen genieten. Het Breugem bierpakket kan 
eenvoudig in uw bezit komen door onderaan de pagina het bestelformulier in te 
vullen. De kosten van het bierpakket bedragen slechts € 15,-. 

Bestel je bierpakket hier!! 

Agenda 
 
Zaterdag 24 december 2016 Zaanse zwembaden gesloten vanaf 18.00 uur 

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

31 december 2016  Oudjaarsavond, Zaanse zwembaden gesloten vanaf 18.00 uur (geen trainingen) 

Maandag 1 januari 2017 Nieuwjaarsdag, Zaanse zwembaden gesloten (geen trainingen) 

Zondag 8 december 2016 Oliebollentoernooi vanaf 10.00uur met aansluitend om 14.00 uur Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 21 januari 2017 BZP Zwemtest 

Zondag 5 februari 2017 Swimkick 

Zondag 20 mei 2017  Zwemtest 
 

Sponsors 

            

   

 

  

     

 

 

 

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

 

http://zvdezaan.nl/bieractie/
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/
mailto:www.zaansgroen.nl
http://www.caviro.nl/index.php
https://www.taxglobalizers.com/nl/home
http://www.promobility.nl/
http://www.a-point.nl/

