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Nieuwsbrief ZV De Zaan, september 2017 (seizoen 2017-2018)  

 

Seizoen 2017-2018 

De start van een nieuw seizoen! 

Op Facebook en Instagram hebben we de afgelopen weken weer heel wat mooie vakantiekiekjes voorbij zien komen 
en we hopen dat iedereen een paar fijne weken heeft gehad. Nu de scholen weer op het punt staan om te beginnen, 
gaan we ook bij ZV De Zaan weer van start! De selecties zijn inmiddels alweer een paar weken hard aan het trainen, 
de eerste zwemwedstrijd is alweer geweest en over 2 weken start ook het waterpoloseizoen weer.  

Helaas werden we tijdens de vakantieperiode opgeschrikt door het bericht dat Marcel Ooteman is overleden. 
Alhoewel we al een tijdje wisten dat Marcel ziek was, kwam zijn overlijden toch als een schok. Marcel, sinds 1971 lid 
van eerst Neptunus/De Waterlelie, vervolgens ZZC Alliance en daarna ZV De Zaan, was jarenlang actief als speler, 
bestuurslid, vrijwilliger, trainer, coach, teammanager en begeleider en een groot supporter van zijn kinderen. In de 
waterpolowereld in Zaandam en ver daarbuiten kende men Marcel. Een betrokken vrijwilliger van de waterpolosport.  

Elk weekend was Marcel in een van de zwembaden te vinden, was het niet om zelf te spelen, dan was het wel om 
naar zijn kinderen te kijken of om een vrijwilligerstaak te vervullen. Vorige jaar stopte Marcel als teammanager bij 
heren 1. Sinds jaren combineerde hij zijn waterpoloactiviteiten met hardlopen en trainde hij met verenigingsleden 
voor de Dam tot Damloop en zelfs voor een marathon. 

Marcel, een clubman in hart en nieren is er niet meer, we gaan hem missen. Wij wensen Hans, Michelle, Sander en 
verdere naasten heel veel sterkte toe. 

Zaanpolo 

Al een aantal jaren was Marcel een van de stuwende 
krachten achter de organisatie van het Zaanpolo. Door de 
inzet van een aantal vrijwilligers, ter nagedachtenis van 
Marcel, is het gelukt om ook dit jaar het Zaanpolo door te 
laten gaan.  

Zaterdag 9 september a.s. aanvang 13.30 uur wordt er in de 
Zaan nabij het Zaantheater, een aantal wedstrijden gespeeld 
door de heren en dames van De Zaan.  
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Redactie nieuwsbrief 

Tessa Dijkman versterkt communicatieteam 

Bij de start van het nieuwe seizoen, mogen we ook versterking van onze communicatieteam verwelkomen! 

Met ingang van heden zal Tessa Dijkman onder andere de maandelijkse nieuwsbrief gaan verzorgen. Voor sommige 
is Tessa wellicht al een (oude) bekende, voor anderen niet. Daarom even een kort voorstelrondje: 

 “Ik ben op mijn veertiende begonnen bij ZC Nereus met waterpolo. En dat heb ik zo’n 22 jaar gedaan. Ik heb jaren in 
de selectie gezeten en de laatste jaren van mijn ‘carrière’ in dames 3. Vier jaar geleden ben ik gestopt met waterpolo 
omdat het even wat minder goed te combineren was met het thuisfront. In de tussentijd ben ik gaan hardlopen bij 
AV Zaanland. Hoewel ik dat ook erg leuk vind, blijft De Zaan mijn ‘cluppie’.   

Daarom vind ik het heel leuk om na een paar jaar ‘niets doen’, weer wat te kunnen betekenen voor de vereniging en 
zo ook mijn steentje bij te dragen. Ik zal daarom voor een deel verantwoordelijk zijn voor onder meer de 
nieuwsbrieven en de mediacontacten. ” 

Heb je nieuws en wil je dit delen met de vereniging laat het ons dan weten. Mail je nieuws naar redactie-
nieuwsbrief@zvdezaan.nl. 

[Z]aan de Wandel 2017 

 Samen strijden tegen borstkanker! 
ZV De Zaan steunt graag het initiatief [Z]aan de Wandel. De zevende editie van [Z]aan de Wandel vindt plaats op zondag 
10 september 2017. De start- en finishlocatie is het AFAS Trainingscomplex van AZ in Wijdewormer.  

Dit jaar komen de opbrengsten ten goede aan borstkankeronderzoek van 
het Antoni van Leeuwenhoek én een te realiseren inloophuis voor (borst)-
kankerpatiënten in de Zaanstreek: Anna’s Huis, vernoemd naar Anna 
Derksen, oncologisch verpleegkundige uit het ZMC die dit jaar is overleden 
aan de gevolgen van borstkanker en zelf ook jarenlang regelmatig in het 
zwembad te vinden is geweest als supporter van ZV De Zaan. 

Naast dat er net als vorig jaar, weer een aantal leden actief zullen zijn achter de schermen in de organisatie, is het 
natuurlijk ook leuk als zoveel mogelijk leden meewandelen om ook deze editie weer een groot succes te maken. 

Kom ook in beweging en schrijf je samen met familie, vrienden en/of collega’s in voor de editie van 2017! 

• Programma 2017  

Er zijn weer vier prachtige wandelafstanden samengesteld voor 
jong en oud, waar uit je kunt kiezen. Na de sportieve inspanning 
volgt er een feestelijke ontspanning met o.a. muziek op de start-
finishlocatie. Uiteraard is er drinken en eten beschikbaar. 

Het zou ontzettend leuk zijn als er weer veel leden van De Zaan 
deelnemen aan deze wandeling! 

mailto:redactie-nieuwsbrief@zvdezaan.nl
mailto:redactie-nieuwsbrief@zvdezaan.nl
https://www.zaandewandel.nl/editie-2017/#Programma
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Steun de vereniging! 

Sponsor De Zaan via SponsorKliks of de Vriendenloterij 

 

 

 

Leszwemmen 

Afzwemmen ABC seizoen 2017-2018 

Op de volgende dagen wordt er in het seizoen 2017-2018 afgezwommen voor 
het ABC:  

16 december 2017 
31 maart 2018 
7 juli 2018 

Bedankt! 
Na het afzwemmen voor de vakantie, ontvingen de instructeurs onderstaand bedankkaartje samen met een pakje 
Merci! Erg leuk deze blijk van waardering, bedankt Tim! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wedstrijdzwemmen 

Nieuwe clubrecords gezwommen tijdens Clubkampioenschappen 15 juli jl. 

De officiële uitslagenlijst heeft even op zich laten wachten, maar is nu vrijgegeven en wat blijkt ... tijdens de afgelopen 
Clubkampioenschappen zijn er twee nieuwe clubrecords gezwommen.  

Op de 50m rugcrawl, Jongens Minioren 2, is het clubrecord gezwommen door Maurits Korenstra. Maurits heeft dit 
gedaan in de snelle tijd van 49:21. Tevens op de 50m rugcrawl, maar dan bij de Jongens Minioren 3, is het clubrecord 
gezwommen door Giovanni Phillipson. Hij heeft het oude clubrecord, dat op naam stond van Harun Fetic, verbeterd 
met 41 honderdste en een tijd neergezet van 44:31.  

Maurits en Giovanni, onwijs goed gedaan van jullie. Beiden gefeliciteerd met deze knappe prestatie. 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
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Waterpolo 

Succes voor Maxine, Lieke en Yara bij Jong Oranje 

De Zaan speelsters Maxine Schaap, Lieke Rogge en Yara Galjé hebben met Jong 
Oranje o17 een aantal drukke weken achter de rug! Ter voorbereiding op het EJK 
vertrok de ploeg eerst naar Griekenland waar ze deelname aan de Pythia Cup. Hier 
werd door het team prima gepresteerd en in de finale werd uiteindelijk met 8-5 van 
Italië gewonnen. 

Het EJK vond plaats in Servië en ook hier 
denderde het team door, alle 
poulewedstrijden werden gewonnen en 
ook de kwart en halve finale gaven relatief 
weinig problemen. 

In de finale trof Oranje Spanje. Een 
spannende wedstrijd, waarbij Oranje zich 
goed wist terug te werken van een 
achterstand, maar uiteindelijk was het 
toch Spanje dat op het juiste moment de 
voorsprong weer wist te pakken en met 
11-10 als winnaar het bad verliet. 

Wij feliciteren Maxine, Lieke en Yara met 
het zilver en hopen de meiden snel weer 
in eigen bad te mogen bewonderen! 

 

Don Rempt met Jong Oranje naar officieus WK in Belgrado 

Voor Jong Oranje o15 stond het officieus WK in Belgrado op het programma. Voor dit 
team was De Zaan speler Don Rempt geselecteerd. Uiteindelijk eindigde het team als 6e 
waarbij zeker vermeld moet worden dat de uiteindelijke winnaar, de Verenigde Staten, 
in de poulewedstrijden slechts met 9-8 won van Oranje. 

Jong Oranje o20 naar WJK in Griekenland 

Op dit moment speelt Jong Oranje o20 in Griekenland het WJK. In het team spelen 
onder andere Bente Rogge, Maartje Keuning en Kitty Lynn Joustra. De eerste 
poulewedstrijd is inmiddels met 7-5 gewonnen van Rusland. Alle wedstrijden zijn te 
volgen via een livestream: http://volos2017.com/live-streaming/. Op deze site is ook 
het programma te vinden. 

Wij wensen Bente, Maartje, Kitty Lynn en de rest van het team heel veel succes! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 10 september toptoernooi in De Slag 

Op zondag 10 september a.s. zijn in De Slag 2 onze dames- en herenselectie te bewonderen op een door De Zaan 
georganiseerd toernooi. Tegenstanders zijn de dames en heren van Widex GZC Donk en Polar Bears, Het programma 
start om 12.15 uur en de laatste wedstrijd wordt gespeeld om 18.30 uur.  

Een leuk moment om met het hele gezin onze teams aan te komen moedigen en te genieten van een paar leuke 
wedstrijden! 

 

http://volos2017.com/live-streaming/
http://www.erdi.nl/
https://www.dewalvis.eu/nl/
http://www.pietboon.nl/
https://www.brouwerijhoop.nl/
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De Zaan gaat voor opbergwagen met de Grote Clubactie  

Vanaf zaterdag 16 september start de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook 
De Zaan gaat, net als veel andere verenigingen, proberen om extra inkomsten te 
realiseren. Een lot kost € 3,00 waarvan maar liefst 80% naar de club gaat. Wij 
hopen met de opbrengst een opbergwagen aan te kunnen schaffen om het 
materiaalhok in De Slag 2 opnieuw in de kunnen richten zodat onze nieuwe 
trainingsmaterialen goed opgeborgen kunnen worden. 

Iedereen die loten koopt maakt kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van 
€ 100.000,00 of een Volkswagen Up!. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats 
op 13 december 2017. Kijk hier voor het uitgebreide prijzenpakket 

Maar…. ook voor iedereen die zich inzet om voor De Zaan loten te verkopen, stellen 
wij leuke prijzen ter beschikking! Wat dacht je van een leuk teamuitje met je team, 
cadeaubonnen of een waterpoloclinic voor bedrijven of groepen? Het is allemaal 
mogelijk bij de verkoop van voldoende loten! 

Binnenkort ontvangt iedereen meer informatie over de actie. Wij hopen dat iedereen 
zich wil inzetten voor deze actie en daardoor het materiaalhok in De Slag 2 eindelijk 
opnieuw kan worden ingericht.  

 

 

Agenda 
 
Maandag 4 september 2017 Start nieuwe seizoen 
Zaterdag 9 september 2017 Zaanpolo aanvang 13.30 uur in De Zaan nabij het Zaantheater 
Zondag 10 september 2017 Toernooi dames- en herenselectie in De Slag 2 aanvang 12.15 uur 
Dinsdag 24 oktober 2017 Waterpolotraining in de Zaangolf komt te vervallen i.v.m. zwemvierdaagse 
Zaterdag 16 december 2017 Afzwemmen ABC 
Zaterdag 31 maart 2018 Afzwemmen ABC 
Zaterdag 7 juli 2018  Afzwemmen ABC 

 
 

 

https://www.clubactie.nl/prijzen
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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.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/
https://www.brouwerijhoop.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/
https://www.dewalvis.eu/nl/
http://www.erdi.nl/
http://www.pietboon.nl/
http://www.oosterbaan.nl/pages/home2.php

