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

 

De Zaan met 2 teams in de finale om de landstitel bij de jeugd! 

De Zaan gaat zich opmaken voor het finaleweekend in de strijd om de landstitel voor B-jeugd! 

Aankomend weekend (9, 10 en 11 juni) worden de finales gespeeld om de landstitel bij de B-jeugd. De meisjes staan voor 
de 3e keer op rij in de finale. Gaat het ze dit keer wel lukken om de titel binnen te halen? Net als vorig jaar, treffen de 
meisjes Widex GZC Donk als tegenstander. De jongens gaan het opnemen tegen Het Ravijn.  

Er wordt gespeeld in een serie best of 3 (iedere wedstrijd moet een winnaar opleveren, bij gelijke stand na de reguliere 
speeltijd worden er strafworpen genomen). 

Programma 

Vrijdag 9 juni in De Slag in Zaandam 

19.30 uur ZV De Zaan BM1 – Widex GZC Donk BM1 

21.00 uur ZV De Zaan BJ1 – Het Ravijn BJ1 

 

Zaterdag 10 juni 

17.30 uur Het Ravijn BJ1 – ZV De Zaan BJ1 in Nijverdal 

18.00 uur Widex GZC Donk BM1 – ZV De Zaan BM1 in Gouda 

 

Zondag 11 juni in De Slag in Zaandam (indien 3e wedstrijd noodzakelijk) 

18.00 uur ZV De Zaan BM1 – Widex GZC Donk BM1 

19.30 uur ZV De Zaan BJ1 – Het Ravijn BJ1 

 

 

Kom dit weekend onze teams aanmoedigen! 
 

Wij rekenen op volle tribunes in onze clubshirts! 
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Seizoensafsluiting zondag 9 juli a.s. bij De Walvis 

Sluit het seizoen weer af met een BBQ op zondag 9 juli a.s. bij De Walvis 

Graag willen wij u namens De Zaan weer van harte uitnodigen 
voor het bijzondere zomers evenement dat inmiddels een 
heuse traditie is geworden!  

Onze sponsors hebben zondag 9 juli a.s. vanaf 17.00 uur weer 
iets moois voor ons in petto. Het achterterras van De Walvis 
is volledig beschikbaar gesteld voor een daverende 
seizoensafsluiting.  Dat zal zich hopelijk afspelen onder een 
heerlijke avondzon waarin we heerlijk kunnen BBQ’en. Het 
geheel wordt ondersteund door een optreden van niemand 

minder dan DJ Swim. 

De kosten voor de BBQ bedragen € 25,00 per persoon, waarvan € 12,50 naar de club gaat! 

Jeugdleden tot en met 14 jaar betalen € 15,00. 

Deze uitnodiging is voor alle leden, sponsors en andere belangstellenden maar het spreekt voor zich dat alcohol alleen 
geschonken wordt boven de 18. Er is plaats voor maximaal 200 man dus we rekenen op een volle bak! Aanmelden kan 

via sponsorcommissie@zvdezaan.nl, o.v.v. aantal personen en eventueel aantal jeugdleden t/m 14 jaar.  

Wellicht leuk als u per boot komt, er is altijd wel plek en uiteraard kan er een duik genomen worden in de Zaan! 

 

  

 

 

Steun de vereniging! 

Sponsor De Zaan via SponsorKliks of de Vriendenloterij 

Koop je weleens online? Vergeet dan 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! 

 

 

mailto:sponsorcommissie@zvdezaan.nl
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=
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWx6PJh67UAhXGZ1AKHfAoAV8QjRwIBw&url=https://www.couverts.nl/restaurant/zaandam/de-hoop-op-dswarte-walvis&psig=AFQjCNFN3Iw6AYeZNhHvagay5McCTIjDFA&ust=1497004776601515
https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
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Leszwemmen 

Zaterdag 8 juli a.s. afzwemmen voor het zwemABC 

Het eerst volgende afzwemmen voor het zwemABC is op zaterdag 8 juli a.s. in De 
Slag 2 aanvang 13.30 uur. 

Tot deze datum worden er geen nieuwe kinderen opgeroepen. 

 

Wedstrijdzwemmen 

NJJK limiet voor Raphael Dessart 

Daags na ons trainingskamp op Mallorca stond de eerste limietwedstrijd al weer op 
het programma. Deze keer reisde 4 zwemmers af naar Dordrecht om een poging te 
doen een NJJK limiet te bemachtigen.  

 

 

Op de 100 meter vrije slag was het Raphael Dessart die zijn limiet behaalde in 1.06,08. Sander Dorland kwam op dezelfde 
afstand heel dicht in de buurt, hij tikte aan in 56,11(pr) terwijl de limiet 56,00 is. Ook op de 100 meter schoolslag behaalde 
Sander een pr in 1.11,98. Emma van Leeuwen naderde de limieten op de 200 m vrije slag en 200 meter wisselslag. Op 
de 200 m vrije slag zwom zij een mooie 50-meterbad pr in 2.29,99. Op de 200 wissel verbeterde zij zelfs haar 25-meterbad 
pr en kwam met 2.53,07 heel dicht bij de limiet van 2.52,43. Esmeralda Duarte de Pina zwom vandaag 3 afstanden, de 
100 m vrije slag (1.08,51), de 50 m vrije slag (30,12) en de 100 m rugslag (1.16,92). 

Nieuw clubrecord gezwommen door Emma van Leeuwen 

Tijdens de Regio Kampioenschappen Lange Baan afgelopen weekend, is door Emma van Leeuwen een nieuw clubrecord 
gezwommen op de 400 meter wissel. Het oude clubrecord stond ook reeds op naam van Emma. Zij heeft deze afstand 
afgelopen weekend met bijna 6 seconden verbeterd en zet het record nu op 6:02:64. Emma, van harte gefeliciteerd, zeer 
knap gedaan!  

Nieuwe clubrecords gezwommen tijdens ISC Hagen 2017 

Tijdens het Internationaal Sprint Toernooi in Hagen afgelopen pinksterweekeinde zijn er drie nieuwe clubrecords 
gezwommen. Door Sven Bakker is als Minioren 2 op de 50 meter vrij het oude clubrecord van 43:30 verbroken. Sven 
heeft deze afstand in het open 50 meter bad gezwommen in de zeer snelle tijd van 42:33. Daarnaast is er door Harun 
Fetic niet 1 maar meteen 2 nieuwe clubrecords gezwommen. Hij heeft dit gedaan op de 200 meter schoolslag. Door deze 
afstand in 3:26:71 te zwemmen, heeft hij zowel het clubrecord van de Minioren 4 (oud 3:48:40) als ook van de Minioren 
5 (oud 3:35:50) op zijn naam gezet. Sven en Harun, van harte gefeliciteerd, ontzettend goed gedaan van jullie beiden.  

Waterpolo 

Zes nieuwe waterpoloscheidsrechters voor De Zaan 

Het zal niemand ontgaan zijn dat we de afgelopen maanden regelmatig een 
oefenwedstrijd hebben gespeeld voor de scheidsrechterscursus die was georganiseerd 
in Zaandam! Gelukkig zijn al deze inspanningen niet voor niets geweest… afgelopen 
zaterdag zijn al onze deelnemers geslaagd voor deze cursus en De Zaan mag dus 6 
nieuwe scheidsrechters verwelkomen.  

Wij feliciteren Yolanda van Baak, Jeroen Janki, Emiel van Langelaar, Roeland Rijpma, Udo 
Schaap en Martin de Wit! Namens alle waterpololeden bedankt voor jullie inzet, 
hierdoor is het mogelijk dat wij ook voor het nieuwe seizoen weer alle teams kunnen 
inschrijven voor de competitie. 

Sandra Swerissen was afgelopen zaterdag helaas verhinderd, zij zal het examen op een 
later tijdstip doen. 

  

 

 

 

 

http://www.erdi.nl/
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Om verschillende redenen hebben er helaas ook een aantal scheidsrechters aangegeven 
te stoppen met fluiten. Heel erg jammer maar ook deze scheidsrechters, net als de 
scheidsrechters die al jarenlang voor De Zaan fluiten en dit gelukkig ook volgend seizoen 
weer gaan doen, willen wij heel erg bedanken voor hun inzet. Het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden, maar juist deze enthousiaste vrijwilligers maken het mogelijk dat wij 
onze wedstrijden kunnen spelen. Laten we hier met zijn allen heel zuinig op zijn! 

Wij willen daarom zo aan het eind van het seizoen 
ook graag onze waardering uitspreken naar al deze 
scheidsrechters: Ron Bets, Peter Cobelens, Rex 
Everhard, Otto Jansen, Rins Joustra, Annemiek 
Kliffen, Mariette Kok, Bram Kooi, Gideon Reemnet, 
Harold Stevens, Raoul van der Struijk, Jeroen Tuyn en 
Ruben van Wijk 

 

 

 

 

 

 

  

De Zaan o13 (DG) Nederlands Kampioen! 

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei jl. organiseerde De Zaan in zwembad De Slag in Zaandam, het Nederlands 
Kampioenschap voor de jeugd onder de 13 (DG).  

Op zaterdag werden de poulewedstrijden gespeeld. Dit jaar vooral teams die aan elkaar gewaagd waren dus een aantal 
spannende wedstrijden voor het aanwezige publiek. Zondag werd gestart met de halve finales. Door een 5-3 overwinning 
op De Zijl Zwemsport, plaatste Polar Bears zich als eerste voor de finale. De tweede halve finale ging tussen MNC 
Dordrecht en ZV De Zaan. Deze spannende wedstrijd eindigde in 6-6. Na het nemen van strafworpen, was het De Zaan 
die zich voor de finale plaatste (eindstand na strafworpen 10-9 in het voordeel van De Zaan). 

Voor de finale om 18.00 uur, liep het zwembad goed vol en de 
aanwezige toeschouwers konden genieten van een zeer 
spannende wedstrijd. In het 2e partje keek De Zaan tegen een 5 – 
1 achterstand aan, maar langzaam kwam De Zaan weer dichterbij 
en uiteindelijk scoorde zij met nog 15 seconden te gaan, de 
gelijkmaker (9-9). Wat volgde was een spannende reeks 
strafworpen, waarbij het De Zaan was die uiteindelijk de winst 
wist binnen te halen (eindstand 15-16 in het voordeel van De 
Zaan).  

Een heel mooi resultaat voor de jongens van De Zaan onder 
leiding van Dennis Ketelaars en Koen de Jong!  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Waterpolotrainingstijden gedurende de zomermaanden 

Vanaf zaterdag 15 juli t/m zondag 3 september a.s. vervallen alle trainingen in verband met de zomerstop. Vanaf 
maandag 4 september gaan we weer van start! 

Een aantal trainingen komt al eerder te vervallen omdat de desbetreffende teams 
al genieten van een welverdiende zomerstop. Hierdoor is het mogelijk dat 
sommige trainingen de komende weken verschuiven naar een gunstiger tijdstip. 
Kijk hiervoor regelmatig even op de site voor de laatste stand van zaken.  

 

http://zvdezaan.nl/2017/05/27/gewijzigde-waterpolotrainingstijden/
http://www.pietboon.nl/


Pagina 5 van 7 

Jongens o15 (CJ) zesde plaats op NK 

Helaas is het de C-jongens (o15) van De Zaan, niet gelukt om de 
finales van het NK te bereiken. De poulewedstrijden op zaterdag, 
tegen Widex GZC Donk en Polar Bears, werden beiden verloren. 
Hierdoor moest op zondag tegen UZSC gespeeld worden om de 5e 
en 6e plaats.  

Tot ver in het 3e partje was de voorsprong steeds in handen van De 
Zaan, maar uiteindelijk was het toch UZSC dat de wedstrijd met 10-6 
wist te winnen. 

Erg jammer, maar volgend seizoen gaan de jongens er weer voor! 

Brons voor meisjes o15 (CM) op NK 

De meisjes o15 (CM) speelde het NK op 20 en 21 mei jl. in Gouda. Nadat op zaterdag allereest ruim werd gewonnen van 
Het Ravijn, ging de poulewedstrijd tegen Widex GZC Donk, helaas met 5-7 verloren. Hierdoor eindige De Zaan als 2e in 
de poule en moest op zondag in de halve finale, gespeeld worden tegen de meisjes van De Ham. Dit werd een spannende 
wedstrijd waarin beide ploegen slechts tweemaal wisten te scoren. Uiteindelijk was het De Ham die de strafworpenserie 
beter wist te benutten en zij plaatste zich hierdoor, ten koste van De Zaan, voor de finale. 

De strijd om de 3e plaats ging uiteindelijk tussen De Zaan en Polar Bears, welke door De Zaan met 6-5 werd gewonnen. 

Wij feliciteren het team met deze mooie 3e plaats! 

Waterpolo vrijwilliger seizoen 2016-2017 

Afgelopen vrijdag is in De Slag tijdens de pauze tussen de play off wedstrijden van onze B-
meiden en B-jongens, onze waterpolo vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. De keuze was 
gemakkelijk, deze persoon doet al jaren zoveel voor de waterpolo-afdeling. Het was alleen 
moeilijk om het voor haar geheim te houden omdat zij eigenlijk bij alle activiteiten van het 
waterpolo betrokken is. Al jaren vervult zij binnen het waterpolo en de waterpolocommissie 
heel veel taken: het secretariaat, het competitierooster, de coördinatie van de trainingstijden 
en teamindelingen, de nieuwsbrief, het aansturen van jurytafels, de strafzaken, vraagbaak 
voor iedereen op elk moment en heel veel meer. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld nog een 
perfecte organisatie van het trainingskamp in Griekenland van de C- en B-meiden en recent 
het NK van de DG1 in De Slag. Afgelopen vrijdag werd Ingrid Schoen dan ook benoemd tot 
waterpolo vrijwilliger van het jaar.  

Milco Hopman, waterpolo vrijwilliger van het seizoen 2015-2016, reikt haar op de foto een mooie bos bloemen en een 
dinerbon uit. Wij zijn haar heel veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet! 
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Vacature binnen de waterpolocommissie 

Moniek Ottenhof heeft aangegeven te stoppen binnen de waterpolocommissie. Alweer een aantal jaren is Moniek 
binnen de waterpolocommissie de contactpersoon voor de damesteams 3 t/m 5. Wij zouden voor het nieuwe seizoen 
dan ook graag weer iemand vinden die deze taak op zich wil nemen. Lijkt het je leuk om op deze manier bij de club 
betrokken te zijn? Informeer dan even bij Moniek of mail even naar wpczvdezaan@gmail.com. 

 

 

 

Agenda 
 
Vrijdag 9 juni 2017  1ste ronde finale play offs, om 19.30 uur de BM en om 21.00 uur de BJ in De Slag 
 
Zaterdag 10 juni 2017  2e ronde finale play offs, om 17.30 de BJ in Nijverdal en om 18.00 uur de BM in Gouda 
 
Zondag 11 juni 2017  Eventuele 3e ronde finale play offs (om 18.00 uur BM en/of om 19.30 uur BJ in De Slag) 
 
Zaterdag 8 juli 2017  Afzwemmen in De Slag 2 
 
Zondag 9 juli 2017  Seizoensafsluiting bij De Walvis aanvang 17.00 uur 
 

 

 

 

 

 

mailto:wpczvdezaan@gmail.com
http://zvdezaan.nl/2017/06/08/seizoensafsluiting-op-9-juli-a-s-bij-de-walvis/
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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.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/

