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Nieuwsbrief ZV De Zaan, april/mei 2017 (seizoen 2016-2017)  

 

SponsorKliks 

Iedereen kan de vereniging financieel steunen bij online aankopen! 

Graag willen wij het gebruik van SponsorKliks nogmaals onder de aandacht brengen! 

Koop je weleens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst de site van SponsorKliks te bezoeken. In de zoekbalk 
voer je jouw sponsordoel in: ZV De Zaan Wedstrijdzwemmen of ZV De Zaan Waterpolo, vervolgens kom je uit bij ruim 
300 bekende winkels zoals bijvoorbeeld Bol.com, Zalando, Wehkamp of Thuisbezorgd.nl, waar je precies hetzelfde 
betaalt maar gaat er een commissie naar jouw sponsordoel. Je sponsort jouw sponsordoel dus gratis! 

 

Ook is het nog altijd mogelijk om de club via de Vriendenloterij te steunen.  Via https://www.vriendenloterij.nl/goede-
doelen/clubs-verenigingen.htm kun je je aanmelden en aangeven dat je als goed doel specifiek ZV De Zaan wilt steunen. 
Een lot kost € 13,50 per trekking en hiervan gaat de helft naar het goede doel: ZV De Zaan! 

 

NK DG op 13 en 14 mei a.s. in De Slag 

De Zaan jongens o13 spelen NK in Zaandam 

Zaterdag 13 en zondag 14 mei a.s. organiseert ZV De Zaan in zwembad De Slag in Zaandam, het NK voor DG-teams (onder 
de 13 jaar). Op zaterdag worden de poulewedstrijden gespeeld en op zondag de halve finales en de finales. 

De Zaan neemt het zaterdag tijdens de poulewedstrijden, op tegen De Zijl Zwemsport (om 15:35 uur) en tegen ZPC De Hof 
(om 20.00 uur). Op zondag starten om 13.00 uur de halve finales en we eindigen om 18.00 uur met de finale. Op onze website 
is het volledige programma te vinden. 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.vriendenloterij.nl_goede-2Ddoelen_clubs-2Dverenigingen.htm&d=DwMFaQ&c=vgc7_vOYmgImobMVdyKsCY1rdGZhhtCa2JetijQZAG0&r=kD06d0MoX3FP1O4fXRv0oljnasjcf0mFKT72iyhMizU&m=EtF4zYgdbDliDs6rjpgdJYfPFqxu5azmdy7zyAN019c&s=uentNmipDj9lQVVSckjxvRIZOqC6HtgbM7CdKy0K_ng&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.vriendenloterij.nl_goede-2Ddoelen_clubs-2Dverenigingen.htm&d=DwMFaQ&c=vgc7_vOYmgImobMVdyKsCY1rdGZhhtCa2JetijQZAG0&r=kD06d0MoX3FP1O4fXRv0oljnasjcf0mFKT72iyhMizU&m=EtF4zYgdbDliDs6rjpgdJYfPFqxu5azmdy7zyAN019c&s=uentNmipDj9lQVVSckjxvRIZOqC6HtgbM7CdKy0K_ng&e=
http://zvdezaan.nl/2017/04/28/nk-dg-op-13-en-14-mei-a-s-in-de-slag/
https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm


Pagina 2 van 5 

Wedstrijdzwemmen 

 

Nieuw clubrecord gezwommen door Stijn Beekhoven 

Tijdens de Minioren Junioren wedstrijd op 19 maart 2017 in Zaandam, is door Stijn 
Beekhoven een nieuw clubrecord gezwommen op de 200 meter vrije slag. Stijn 
verbeterde het vorige clubrecord uit 2005 van 2:40:81, welke op naam van Kjeld 
Gravesteijn stond. Stijn heeft deze afstand gezwommen in de tijd van 2:37:76. Stijn, 
knap gedaan! Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 

 

 

NJJK limiet voor Raphael Dessart en Emma van Leeuwen 

Raphael Dessart heeft afgelopen zondag tijdens de limietwedstrijd bij DAW zijn eerste NJJK limiet behaald op de lange 
baan. Na 100 meter rugslag tikte hij aan in 1.14,84 sec, met een limiet op de 100 meter mag hij tevens deelnemen aan 
de 200 meter van deze slag. Emma van Leeuwen behaalde haar 4de NJJK limiet, deze keer op de 200 meter rugslag, zij 
bleef met 2.48,07 onder de gestelde tijd. Daarmee bemachtigde zij ook een startbewijs op de 50 meter rugslag.  

Van harte gefeliciteerd Raphael en Emma! 

Nieuwe clubrecords gezwommen door Kim Boer en Harun Fetic 

Dit weekend zijn er bij de Swimkick Minioren Wedstrijd maar liefst twee nieuwe clubrecords gezwommen. Er is een 
clubrecord gezwommen door Kim Boer op de 200 meter rug. Kim heeft deze afstand gezwommen in de supersnelle tijd 
van 2:53:78. Tevens een nieuw clubrecord voor Harun Fetic. Harun heeft zijn vorige clubrecord verbeterd en heeft op de 
100 meter schoolslag een tijd neergezet van 1:41:48.  

Kim en Harun, wat hebben jullie dit onwijs goed gedaan. Gefeliciteerd! 

ZV de Zaan met 5 zwemmers aan de start op de ONK/Swimcup in Eindhoven 

In april werd de ONK/Swimcup gezwommen in Eindhoven. Maar liefst 5 zwemmers van ZV de Zaan wisten de limieten 
voor dit ONK te behalen en mochten aan de start verschijnen op verschillende afstanden.  

Laura van der Veen zwom de meeste afstanden en startte op de 50 en 100 meter rugslag, 50 en 100 meter vlinderslag 
en 50 en 100 meter vrije slag. Op de 100 meter vrije slag bleef zij maar net boven de veel strenger gestelde limiet voor 
volgend jaar ( 59,94 ) en zwom 1.00,06. Op de 50 meter vrije slag dook zij met haar 0.27,35 wel onder de limiet van 
0.27,48 sec en behaalde daarmee het limiet voor volgend NK op de lange baan. Ingmar Bakker mocht 3 x starten, op de 
50 meter van de schoolslag, vrije slag en vlinderslag. Sander Dorland zwom de 50 meter schoolslag in 0.32,03, zijn beste 
tijd in een 50-meterbad van dit seizoen. Lex Sandburg kwam naar Eindhoven voor zijn favoriete slag, de 50 meter vrije 
slag. De 1.00,91 van Jennifer Tuijp was goed voor een pr op de 100 meter vrije slag, op de 50 meter vrije slag bleef zij 
0,07 sec van de limiet voor volgend jaar verwijderd.  

Ondanks een periode van minder vaak kunnen trainen door studie, stages en een enkel gezondheidsprobleem kunnen 
wij met trots terugkijken op een mooi ONK voor onze zwemmers. 

Twee nieuwe clubrecords gezwommen door Harun Fetic 

Dit weekend bij de Minioren Swim Cup in Eindhoven, heeft Harun maar liefst twee nieuwe clubrecords gezwommen. 
Harun heeft zijn eigen clubrecord op de 100m schoolslag, dat stond op 1:41:48, aangescherpt met maar liefst ruim 4 
seconden, naar 1:36:74. Tevens is zijn tussentijd op 50m, goed voor een nieuw clubrecord. Dit stond op naam van Sem 
Dik (45:90). Harun heeft deze neergezet in 45:17.  

Ongelooflijk goed gedaan, Harun. Van harte gefeliciteerd! 
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Waterpolo 

Waterpoloprogramma in De Slag 

Er staan de komende weken nog een aantal evenementen op het programma in De 
Slag in Zaandam: 

Vrijdagavond 12 mei speelt dames 3 om 21.00 uur nog een competitiewedstrijd 
tegen VZC in De Slag 2. Deze wedstrijd is destijds komen te vervallen omdat de 
tegenpartij niet genoeg spelers had, maar moet nu nog ingehaald worden omdat 
dames 3 op dit moment op 1 punt achter staat op de nummer 1. Winnen onze dames 
de inhaalwedstrijd (of spelen ze gelijk), dan zijn de dames van De Zaan kampioen! 

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei organiseert De Zaan het NK voor D-teams (o13). 
Op onze website is het volledige programma te vinden. Wij hopen dat iedereen naar 
De Slag komt om de jongens van De Zaan aan te moedigen! 

 

  

  

In het weekend van 20 en 21 mei a.s. wordt het NK voor de CJ en CM gespeeld (jongens en meisjes o15). De jongens van 
De Zaan spelen hun toernooi in Nijverdal en de meisjes reizen af naar Gouda. Ook voor deze toernooien zullen wij, zodra 
bekend, het volledige programma op onze website plaatsen. 

Vanaf vrijdag 26 mei a.s. gaan de play offs voor onze Eredivisie B-teams van start. Zowel onze meiden als jongens, zijn als 
1ste geëindigd in de reguliere competitie waardoor er voor beide teams thuisvoordeel is. Zodra de exacte speeldata 
bekend zijn, worden deze vermeld op onze website. 

Baddienstrooster 

Om al deze wedstrijden vlekkeloos te laten verlopen, hebben we uiteraard ook nog een jurytafelbezetting nodig. 
Allereerst voor a.s. vrijdag 12 mei voor de wedstrijd van dames 3, daarna voor het NK voor D-teams en vervolgens voor 
de play off wedstrijden van onze B-jeugd. Kijk hier voor het volledige programma. Graag een berichtje naar de 
waterpolocommissie als je tijdens een van de wedstrijden achter de jurytafel wilt plaatsnemen.  

De Zaan spelers geselecteerd voor EJK-kwalificatie toernooi Jong Oranje 

De Zaan spelers Phil Brantjes, Mees Keuning en Angelo Corver, zijn door jeugd bondscoach 
Zeno Reuten, geselecteerd voor de Jong Oranje ploeg (jaargang 2000 en later) die mee gaat 
doen aan het EJK-kwalificatie toernooi in Oostenrijk. 

Van 11 tot en met 14 mei a.s. gaan zij samen met Moldavië, Turkije, Montenegro en 
Oostenrijk, strijden om twee tickets voor het EJK dat van 10 tot en met 17 september a.s. 
wordt gespeeld op Malta. 

Wij wensen Phil, Mees en Angelo alvast veel succes in Oostenrijk! 

http://zvdezaan.nl/2017/04/28/nk-dg-op-13-en-14-mei-a-s-in-de-slag/
http://zvdezaan.nl/wp-content/uploads/2016/09/Baddienstrooster-NK-en-Play-offs.pdf
mailto:wpczvdezaan@gmail.com?subject=Baddienst
http://www.erdi.nl/
http://www.pietboon.nl/
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Mededelingen KNZB 

Maandelijks ontvangen wij van de KNZB een Nieuwsbrief Waterpolo, hierin zijn regelmatig artikelen opgenomen die ons 
allemaal aangaan. Hieronder een aantal berichten die wij graag met alle waterpololeden willen delen: 

Alcohol bij wedstrijden 

Het gebruik van alcohol in de zwemzaal tijdens waterpolowedstrijden is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het publiek 
op de tribune. Alcoholconsumpties drink je in de kantine of het clubhuis! 

Handboek waterpolocompetitie 

Vastzetten capjes 

Vooral bij de jongste waterpolospelers, wil het nog wel eens voorkomen dat de caps worden vastgezet middels kunststof 
dopjes. Omdat deze dopjes blessures kunnen veroorzaken, is het spelen met deze dopjes niet toegestaan. 

Gewijzigde trainingstijden 

In verband met de scheidsrechterscursus zijn de trainingstijden op woensdag 10 mei a.s. aangepast. De DG1 traint van 
18.00 tot 19.00 uur, de CM1 van 19.00 tot 20.00 uur, de BM1/Damesselectie spelen van 20.00 tot 21.00 uur een 
oefenwedstrijd voor de scheidsrechterscursus en aansluitend traint de BJ1/Herenselectie van 21.00 tot 22.00 uur. 

Op vrijdag 12 mei a.s. is de training van de BM1/damesselectie eenmalig tot 21.00 uur. Om 21.00 uur wordt de 
competitiewedstrijd van dames 3 gespeeld, aansluitend kan er eventueel nog getraind worden tot 22.30 uur. 

Kijk de komende weken regelmatig even op de website voor de laatste wijzigingen. 

 

 

 

http://6m5m.mjt.lu/lnk/AEQAIqIrJv4AAAAAAAAAAGuPdyAAARpdHp4AAAAAAAeA9gBY3P987H0q26PARp6O2E_O0dxbhwAHJjM/10/vxD5kAgZgnwYw8rgBRMDnQ/aHR0cHM6Ly93d3cua256Yi5ubC92ZXJlbmlnaW5nX193ZWRzdHJpamRzcG9ydC93ZWRzdHJpamRzcG9ydC93YXRlcnBvbG8vY29tcGV0aXRpZXMv
http://zvdezaan.nl/2017/04/29/gewijzigde-waterpolotrainingstijden/
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Agenda 
 
Weekend 13/14 mei 2017 NK DG in De Slag in Zaandam 
 
Weekend 20/21 mei 2017 NK CJ (in Nijverdal) en CM (in Gouda) 
Zaterdag 20 mei 2017  Zwemtest 
 
Vrijdag 26 mei 2017  Start play offs Eredivisie B-jeugd 
 
Zaterdag 8 juli 2017  Afzwemmen in De Slag 2 
 
 
 

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.vanwijk.nl/
http://www.caviro.nl/index.php
https://www.taxglobalizers.com/nl/home
http://www.promobility.nl/
http://www.idt.eu/cms/
http://www.a-point.nl
mailto:www.zaansgroen.nl
http://www.zaannotarissen.nl
http://swartetb.nl/
https://www.tbpbouw.nl/
http://www.robijskes.nl/

