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

 

Familieberichten 

Henny Kroes-Kruidenberg overleden 

(geschreven door ASTALAPASTA) 

Op 10 juni jl. ontvingen wij het intens verdrietige bericht dat Henny Kroes-Kruidenberg, sinds november 2015 weduwe 
van Sjaak Kroes, was overleden. Dan schieten er bij mij warme herinneringen naar boven die ik bij deze op papier heb 
gezet.  

Vanaf het prille begin van ZZC Alliance in zwembad Zaanland aan de Mauvestraat, waren zowel Henny als Sjaak 
vrijwilligers van het 1ste uur. Henny, goudeerlijk, nam geen blad voor de mond, lachte haar pijn en verdriet weg. Hield 
niet van “gezeur” en zette zich voor 100% in voor ons “cluppie”. Als jurylid, tijdwaarneemster noem het maar op, 
secuur en attent.  

Onvergetelijk zijn de trainingsweekenden op Texel met Sybrand en Niels Rayer als onze trainers en Sjaak, Henny en 
ondergetekende als keukenbrigade waarin nog overheerlijke gehaktballen a la Henny gedraaid werden. 
Kampeerweekenden met de jongens en meiden, die nu inmiddels zelf kinderen hebben die misschien ook de 
zwemsport beoefenen.  

Patricia en Sjaak jr. die hun beide ouders in zo’n korte tijd verloren hebben, bied dit stukje hopelijk een klein beetje 
troost. Het is een eerbetoon aan deze fantastische vrijwilligers, welke je om de woorden van onze voorzitter Lex de 
Jong te spreken, MOET KOESTEREN.  

Daarom Sjaak en Henny, bedankt voor wat jullie beiden hebben betekend voor ZZC Alliance. Waarbij ik ook spreek 
namens alle oud-selectieleden, juryleden, tijdwaarnemers, zwemcommissieleden en vele anderen. 

ASTALAPASTA 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip1-6Lv-XUAhVGblAKHWLwCbQQjRwIBw&url=http://www.rkbavo.nl/2017/05/in-memoriam-frans-geels/&psig=AFQjCNHMCVN4y60q8y3wyTFnXFChV__cVw&ust=1498909424428143
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Seizoensafsluiting met BBQ bij De Walvis 

Mis het niet zondag 9 juli a.s.! 

U kunt zich nog altijd aanmelden voor de seizoensafsluiting 
met BBQ op zondag 9 juli a.s. bij De Walvis. Het achterterras 
van De Walvis is door onze sponsors volledig beschikbaar 
gesteld voor een heerlijke BBQ met 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. Aanmelden kan nog 

steeds 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 

 

 

 

SponsorKliks App 

Om nog gemakkelijker de vereniging te steunen kun je de SponsorKliks app downloaden voor Android- en Apple iOS-
apparaten. Na installatie hoef je maar één keer je sponsordoel te selecteren: ZV De Zaan Wedstrijdzwemmen of ZV De 
Zaan Waterpolo. Via de app kun je dan direct winkelen of de prijs van een product vergelijken. 

Reserveer via de site of de app van SponsorKliks bijvoorbeeld een restaurant bij Dinnersite.nl, bestel een pizza via 
Thuisbezorgd.nl en  bestel je boodschappen bij Albert Heijn.nl. Er gaat dan direct een commissie naar De Zaan terwijl het 
jou niets extra’s kost! Sponsor de vereniging gratis en doe voortaan je online aankopen via SponsorKliks. 

Er zijn meer dan 300 deelnemende bedrijven. Enkele voorbeelden: Bol.com, Thuisbezorgd.nl, Wehkamp, HEMA, 
booking.com, KLM, Coolblue, Zalando, Topbloemen, Greetz, Bonprix, Hotels.com etc. 

Leszwemmen 

Zaterdag 8 juli a.s. afzwemmen voor het zwemABC 

Het eerstvolgende 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. 

 

mailto:sponsorcommissie@zvdezaan.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
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Wedstrijdzwemmen 

Maar liefst 9 De Zaan minioren aan de start op de Jaargangfinale 

Afgelopen weekend werden de Speedo jaargangfinale gezwommen in Dordrecht. 
De 24 beste zwemmers en zwemsters per jaargang kwamen aan de start. Maar 
liefst 9 zwemmers van ZV de Zaan wisten zich hiervoor te plaatsen. Stijn Beekhoven, 
Kim Boer, Harun Fetic, Thomas van den Hul, Pieter Mikhail, Dina el Moudden, Ilse 
Oosterbaan, Farhan Osmani en Reese Rutgers mochten zondag de strijd aangaan 
met tegenstanders uit heel het land. Het verslag van deze wedstrijd staat 
binnenkort op onze site. 

 

 

Trainingsrooster juli en augustus 

Kijk voor de juiste trainingstijden gedurende de zomermaanden op de site. 

Waterpolo 

Landstitel voor meisjes o17 

De finale van de play offs bij de Eredivisie B-meisjes ging, net als vorig jaar, tussen ZV 
De Zaan en Widex GZC Donk. Vrijdagavond werd in Zaandam de eerste wedstrijd 
uit de serie best of 3 gespeeld. Door een ruime overwinning van 11-5 kwamen de 
meisjes van De Zaan op een 1-0 voorsprong. Daardoor kon in de 2e wedstrijd op 
zaterdag in Gouda, door de meisjes van De Zaan het kampioenschap worden 
binnengehaald!  

 
In een spannende wedstrijd waarbij het continue gelijk opging en Donk in het laatste 
partje tot 2 keer toe, de voorsprong pakte, wist De Zaan met nog 1 minuut te spelen, 
de stand terug te brengen naar 9-9 wat tevens de eindstand was. Omdat iedere 
wedstrijd in de play offs een winnaar moet opleveren, moesten er strafworpen 
genomen worden. De speelsters van De Zaan hielden het hoofd koel en wisten alle 
strafworpen te benutten. Aan de andere kant van het bad was een glansrol 
weggelegd voor De Zaan keepster Anne Collas, die 2 strafworpen van Donk wist te 
stoppen. Dit bracht de stand uiteindelijk op 11-13 in het voordeel van De Zaan 
en hiermee werd het kampioenschap binnengehaald! 

Felicitaties voor Anne, Lieke, Lotus, Iris, Nina, Yara, Dieuwke, Sigrid, Laura, Sterre, 
Maxine, Gabrielle, Britt, Sam, Tara en Amber en natuurlijk voor de coaches Douwe 
Bijlard, Bas Hokke en Anne Heinis! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://wedstrijdzwemmen.zvdezaan.nl/
http://www.erdi.nl/
http://www.pietboon.nl/
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Zilver voor jongens o17 

De jongens van De Zaan moesten het in de finale van de Eredivisie B-jeugd, opnemen tegen Het Ravijn. Een 
tegenstander waarvan tijdens de competitie nog niet gewonnen was. Vrijdagavond in Zaandam ging de wedstrijd 
helaas met 10-13 verloren voor De Zaan. Hierdoor moest er zaterdag in Nijverdal dus gewonnen worden om nog kans 
te maken op de landstitel. In een spannende wedstrijd, waarin De Zaan tot 3 keer toe, op voorsprong wist te komen, 
waren het uiteindelijk de jongens van Het Ravijn die de beste eindsprint in huis hadden en de wedstrijd met 11-9 
wisten te winnen. Helaas dus geen titel voor de jongens van De Zaan, maar wel een mooie 2e plek en een prestatie 
waar de jongens trots op mogen zijn! 

 

Felicitaties aan Bas, Neo, Henk, Gino, Mitchell, Phil, Stan, Don, Angelo, Robert, Steven, Mees, Matthijs en Tim en natuurlijk 
de trainers en begeleiding: Mick van den Bree, Casper van de Struijk, Yorben Vlegels en Rick Joustra. 

Na afloop van de play off finales waren beide De Zaan teams met supporters door de 
sponsor uitgenodigd om in Lab-44 op feestelijke wijze de dag af te komen sluiten. 
Waarvoor namens de spelers, begeleiding en supporters heel erg bedankt! 

 

De Zaan meisjes met Jong Oranje naar Hongarije 

Afgelopen donderdag zijn De Zaan speelsters Sigrid, Britt, 
Lotus, Amber en Lola vanaf Eindhoven Airport vertrokken 
naar Hongarije voor een trainingsstage met Jong Oranje 
jaargang 2002.  

De begeleiding van dit team is onder andere in handen van 
Karla Plugge die tevens als fysiotherapeut mee is. De 
eerste wedstrijd is inmiddels gespeeld door de meisjes en 
deze is met 14-10 gewonnen van Hongarije jaargang 2002. 
De groep was tot en met zondag in Hongarije. 

De Zaan feliciteert de meisjes met de uitnodiging en wenst 
ze heel veel succes. 

Waterpoloscheidsrechters 

Vanuit onze Regio hebben we afgelopen week ook weer goed nieuws ontvangen: Sandra 
Swerissen is geslaagd voor het scheidsrechterexamen en Ron Bets is bevorderd naar Yb. 

Sandra en Ron, van harte gefeliciteerd! 

https://www.lab-44.nl/
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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 op de site voor het exacte trainingsprogramma. 

Grote Clubactie 

Het zal al onze waterpololeden vast opgevallen zijn dan ons materiaalhok in De Slag 2 wel een opknapbeurt kan 
gebruiken! En zeker nu we dankzij een eenmalige sponsorbijdrage een aantal mooie nieuwe trainingsmaterialen 
hebben kunnen aanschaffen, zijn goede opbergmaterialen noodzakelijk geworden. Om ook deze wensen te vervullen, 
gaan we in september deelnemen aan de Grote Clubactie. In de eerste week van september komen de 
verkoopmaterialen ter beschikking en zullen wij al onze waterpoloteams verder informeren over deze actie. We 
kunnen nu in ieder geval alvast verklappen dat er leuke prijzen zijn te winnen voor degenen die de meeste loten 
verkopen! 

   

 

Agenda 
 
Zaterdag 8 juli 2017  Afzwemmen in De Slag 2 
Zondag 9 juli 2017  Seizoensafsluiting bij De Walvis aanvang 17.00 uur 
Maandag 4 september 2017 Start nieuwe seizoen 
Dinsdag 24 oktober 2017 Waterpolotraining in de Zaangolf komt te vervallen i.v.m. zwemvierdaagse 

http://zvdezaan.nl/trainingstijden/
http://zvdezaan.nl/2017/06/08/seizoensafsluiting-op-9-juli-a-s-bij-de-walvis/
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(Advertentie) 

 
Waterpolotrainingen voor de jeugd in de zomervakantie 

 
Wil je ook in de vakantie lekker bezig zijn met je favoriete sport waterpolo? 

Wil je je goed voorbereiden op het nieuwe seizoen?  

Geef je dan op voor de Specialisatietraining: Is scoren te leren?                    

 

Doel van schieten is scoren; om te leren scoren moet je heel veel schieten. En dat gaan we doen in deze 

specialisatietraining. We gaan heel veel schieten met veel variatie. We gaan je leren te schieten vanuit de 

verschillende posities die het waterpolo kent. Dus vanaf midvoor, vleugel of vanuit je positie als binnenaanvaller. 

In het huidige waterpolo moet je eigenlijk allround zijn. Schieten doe je met je hele lijf. We gaan letten op je 

uitgangshouding en met gerichte tips en tools zullen we je schiettechniek gaan verbeteren volgens de nieuwste 

inzichten. We zullen het gaan opbouwen van makkelijk naar moeilijk.  

 

Wanneer, hoe laat en voor wie? 

Op 16 en 24 augustus organiseren we 3 dezelfde trainingen voor de E/D/C-jeugd in het KNZB Zwembad in Zeist. 

Kies de dag/tijd die jou het beste uitkomt. Deelname aan één van deze trainingen kost € 30,00 per persoon. Voor 

aanmelden of meer informatie, kijk even op onze website. Inschrijven kan tot en met vrijdag 11 augustus 2017. 

 

Sponsors 

            

   

  

     

 

 

 

 

 

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

 

http://www.sportgrowtalent.nl/index.php/2-ongecategoriseerd/38-inf
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/

