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Nieuwsbrief ZV De Zaan, oktober (seizoen 2018-2019)  

 

Sponsorovereenkomst met Arena 

Nieuwe kledinglijn voor ZV De Zaan 

In overleg met onze kledingleverancier Oosterbaan Sports & Safety, is de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe kledinglijn voor ZV De Zaan. 
Het niet meer beschikbaar zijn van artikelen uit de huidige lijn en de vraag naar 
een uitgebreider kledingpakket waarbij meer continuïteit gewaarborgd is, heeft 
ons doen besluiten om een nieuwe lijn uit te werken.  

Afgelopen maandag is hiervoor een sponsorovereenkomst 
getekend met Arena (op de foto Rob Wijgers van Arena, Lex 
de Jong voorzitter van ZV De Zaan en Martin Oosterbaan van 
Oosterbaan Sports & Safety bij de ondertekening van de 
overeenkomst).  

Als vereniging zijn we niet alleen heel erg blij met de support 
van Arena, tevens leverancier van de KNZB, maar ook met de 
mooie nieuwe kledinglijn die hierdoor weer geheel van deze 
tijd is! 

Alle artikelen zijn verkrijgbaar via Oosterbaan Sports & Safety. Zodra de artikelen besteld kunnen worden, zal op 
onze site weer een bestelmogelijkheid actief zijn. De verwachting is dat deze binnen nu en twee weken beschikbaar 
is. Hieronder alvast een klein voorproefje van onze nieuwe kledinglijn: 

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn Arena Oosterbaan Sport & Safety de exclusieve leverancier van de 
kledinglijn en diverse verenigingsartikelen en hebben zij het exclusieve recht op het gebruik van het verenigingslogo 
voor de kleding en artikelen. 

Leden die uitkomen in wedstrijdverband, dienen bij wedstrijden en toernooien, het clubtenue te dragen. 

http://www.oosterbaan.nl/pages/home2.php
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Kom naar het inspiratiediner van ZV De Zaan! 
 
Voor de derde keer op rij organiseren wij het INSPIRATIEdiner. Terwijl je in een ontspannen en gezellige setting 
geniet van een heerlijk 4-gangen diner, krijg je ook een inspirerende presentatie voorgeschoteld van Peter 
Sprenger. Net als bij de vorige 2 edities zullen de opbrengsten van het diner volledig naar de jeugd van ZV de Zaan 
gaan.  
 
Dinsdag 20 november 2018  
Aanvang 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur)  
Locatie: restaurant De Hoop Op De Swarte Walvis 

 
Niet alleen is Peter Sprenger voorzitter van de Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo). Als directeur van Techonomy 
is hij ook nauw betrokken bij de digitale ontwikkelingen in onze samenleving. In zijn werk heeft hij dagelijks te 
maken met bedrijven die op nieuwe manieren relaties bouwen met hun klanten en fans. Daar kan de sport ook van 
leren! Sport verandert en er zijn nieuwe kansen voor het verbinden van sport met bedrijven. Hoe gaat sponsoring er 
de komende jaren uitzien? Wat betekenen alle digitale ontwikkelingen daarbij? Wordt sport minder interessant 
voor bedrijven? Of gaan bedrijven anders nadenken over wat zij uit sport willen halen? In de inspirerende 
presentatie van Peter komen leuke voorbeelden langs van de moderne wereld van sportsponsoring en commercie.  
 
Kortom, het is een inspirerende avond waar je absoluut bij wilt zijn en je je zakenrelatie gerust mee naar toe kunt 
nemen. De kosten voor het 4-gangendiner zijn € 100,- per couvert, inclusief dranken (ex. buitenlands gedistilleerd) 
 
Aanmelden kan per e-mail: sponsorcommissie@zvdezaan.nl  
 
Bestuur en Sponsorcommissie ZV de Zaan 

 

 

Algemeen 

Voorkom blokkering van nooduitgangen 

Wij willen iedereen vragen om voor een ieders veiligheid, de nooduitgangen vrij te houden. Regelmatig zien wij 
dat de nooduitgang in De Slag 2 volledig geblokkeerd is met vooral tassen. Alhoewel op de deur ook aangegeven 
staat dat deze nooduitgang vrij moet blijven, is deze bijna altijd volledig geblokkeerd met tassen.Hierbij nogmaals 
het verzoek om de nooduitgangen vrij te houden en hier geen tassen te plaatsen. 

Leszwemmen 

ZV De Zaan ontvangt licentie Zwem ABC 
Onlangs heeft ZV de Zaan de Licentie Nationale 
Zwemdiploma’s ontvangen. De licentie toont aan dat ZV de Zaan als 
zwemlesaanbieder voldoet aan de meest recente kwaliteitscriteria van 
de zwembranche. Het heeft is tevens een prachtige bevestiging dat wij 
de kwaliteit van de zwemlessen  – al jaren – hoog in het vaandel staan. 
Judith Abcouwer en Deborah de Lange hebben hier samen met alle 
vrijwillige leszwemmers hard voor gewerkt en daar mogen we trots op 
zijn!  

Afzwemmen 
De afzwemdata dit seizoen zijn 8 december 2018 en 30 maart 2019.  

Beide keren van 13.30-15.30 uur. 
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Zwemmen 

Borstcrawlclinic met Bas Veldhoven 

Een deel van de zwemselectie nam zaterdag 13 oktober deel aan een clinic 
met topzwemmer Bas Veldhoven. Met w17 zwemmers van verschillende 
leeftijd hebben e anderhalf uur lang allerlei oefeningen gedaan ter 
verbetering van onze stroomlijn, ligging en slagfrequentie.   

Zondag 14 oktober werd een aantal van de nieuwe oefeningen tijdens de 
twee-uurs training in Beverwijk herhaald, waarna we in de komende 
weken verder kunnen gaan met de verbetering van de borstcrawl 
techniek. 

 

Goede prestaties bij eerste ronde zwemcompetitie 

De 1e ronde van de zwemcompetitie is goed verlopen! De vele persoonlijke records hebben er voor gezorgd, dat we 
meteen eerste staan in de competitie.  Wanneer we dit de komende die ronden vast weten te houden, promoveren 
we naar de A-competitie.   

Het is daarom van belang dat iedereen de data van de competitie, een verplichte wedstrijd, alvast vastzet in de 
agenda. De competitie werkt met een seconden telling, dus iedere seconde is belangrijk om aan het eind de promotie 
feestelijk te kunnen vieren. (daar moeten we natuurlijk nog wel iets voor verzinnen, dus als iemand een idee heeft….) 

 
Deelname aan de zwemcompetitie is voor alle junioren zwemmers en ouder. De eerstvolgende ronde zal op zondag 13 
januari in het Boerhavebad in Haarlem worden gezwommen. 

 

Waterpolo  

Opbrengst Grote Clubactie gaan dit jaar naar de jeugd! 

Inmiddels is de lotenverkoop van de Grote Clubactie alweer een paar weken 
bezig. De jeugdteams hebben via de coach, verkoopboekjes ontvangen voor het 
verkopen van losse loten en daarnaast zijn er weer Superloten beschikbaar 
(vooral leuk voor bedrijven als mini-sponsoring of voor groepen) 

Een los lot kost € 3,00, een Superlot kost € 150,00 en vertegenwoordigd 50 
loten. Van ieder verkocht lot gaat maar liefst 80% naar de club. 

Iedereen die loten koopt maakt kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 1.000.000,= of 
een Volkswagen Up!  

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 uitje met je team of een cadeaubon? Het is 
allemaal mogelijk bij de verkoop van voldoende loten. Daarnaast ontvangt iedereen die 10 of 
meer losse loten verkoopt, een leuk ZV De Zaan rugzakje! 
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Voor alle waterpolo jeugdteams een nieuw clubshirt! 

Met de opbrengst van de Grote Clubactie en een aantal (team)sponsors, hopen we dit seizoen 
alle jeugdteams en begeleiding, van een nieuw Arena clubshirt te voorzien!  

Met de verkoop van een aantal Superloten zijn we in ieder geval goed van start gegaan. Naast Verloskundigenpraktijk 
Assendelft, steunen ook heren 1, heren 3 en dames 5 onze jeugd middels de aankoop van een Superlot. Hartstikke 
leuk dat zij op deze manier ook een bijdrage leveren aan deze actie.  

Wilt u deze actie ook steunen middels de aankoop van een Superlot, neem dan even contact op met de 
waterpolocommissie of de sponsorcommissie. Een leuke en eenvoudige manier van sponsoring waarbij u zelf ook 
kans maakt op mooie prijzen met 50 loten voor de Grote Clubactie! 

Ook de jeugdleden zelf doen hun best om losse loten te verkopen. Mochten de kinderen ook bij u langs komen met 
de vraag om de club te steunen, dan hopen we op een ieders bijdrage zodat straks alle jeugdleden beschikken over 
zo’n mooi nieuw Arena shirt! 

 

 

Veteranenpolo - Gezellig met leeftijdsgenoten een partijtje spelen! 

Sinds dit seizoen zijn we gestart met veteranenpolo. Ben je 50+, heb je zin om op zaterdagavond gezellig met een 
aantal leeftijdsgenoten een balletje te gooien in De Slag, dan ben je van harte welkom om ook mee te doen. Op dit 
moment zijn er zo’n 10 heren die al een aantal zaterdagen met elkaar een partijtje hebben gespeeld, maar het zou 
leuk zijn als meer (oud)poloërs aansluiten. 

Op de volgende zaterdagen is er voor dit seizoen nog badwater gereserveerd en zijn 50+ heren van harte welkom om 
aan te sluiten: 

- Zaterdag 10 november 2018 om 18:45 uur in De Slag 1 
- Zaterdag 24 november 2018 om 19:00 uur in De Slag 2 
- Zaterdag 8 december 2018 om 19:35 uur in De Slag 1 
- Zaterdag 12 januari 2019 om 20:25 uur in De Slag 1 
- Zaterdag 2 februari 2019 om 19:30 uur in De Slag 1 
- Zaterdag 30 maart 2019 om 21:05 uur in De Slag 1 
- Zaterdag 6 april 2019 om 19:30 uur in De Slag 1 

 

 

 



Pagina 5 van 6 

 

 

Sponsor De Zaan via SponsorKliks of de Vriendenloterij 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe w-officials ZV De Zaan 

De afgelopen maanden hebben we weer een aantal nieuwe w-officials mogen inschrijven. Voor de zomervakantie 
hebben Florian, Anniek en Angela deelgenomen aan een cursus in Hilversum en in september zijn Judith, Iris, Bianca 
en Annemarieke naar een cursus in Amsterdam geweest. Allemaal zijn ze geslaagd voor hun w-official diploma.  

Namens de waterpolocommissie van harte gefeliciteerd en fijn dat jullie onze teams op deze manier willen steunen! 

Zodra er weer een w-officialcursus wordt gegeven in de directe omgeving, zullen wij hier een bericht over plaatsen in 
onze facebookgroep. 

 

Waterpolotrainingen 28 oktober a.s. 
Training onder leiding van de hoofdtrainers en selectiespelers! 

Op zondag 28 oktober a.s. organiseren Johan Aantjes (hoofdtrainer van onze herenselectie) en Arjan Vos 
(hoofdtrainer van onze damesselectie) een bijeenkomst voor al onze jeugdtrainers en coaches. Voorafgaand aan deze 
bijeenkomst verzorgen zij samen met een aantal selectiespelers, een training voor de jeugdteams. 

Programma 
11.00 tot 12.00 uur training voor de FG1, EG1, EG2, EG3 en DG3 
12.00 tot 13.00 uur training voor de DG1, DG2, CM1 en CJ2 
13.00 tot 14.00 uur training voor de CJ1, BJ, BM en AJ 

De reguliere trainingen in De Slag 2, komen deze zondag te vervallen. 

Diezelfde middag, zondag 28 oktober, speelt in De Slag om 16.00 uur dames 1 voor de Beker tegen de dames van 
PSV. Leuk als iedereen naar De Slag komt om onze dames aan te moedigen! 

Voor de heren start de strijd om de beker al op zaterdag 20 oktober, dan spelen zij om 19.00 uur in De Slag tegen de 
heren van AZC. Ook hier hopen we weer op veel supporters om de heren aan te moedigen! 

 

 

 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen.htm
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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.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
https://www.qualitynetworks.nl/
http://www.instacom.nl/
https://www.dekraai.nl/nl
http://www.vanwijk.nl/
http://www.pdz.nl/
https://overname-experts.nl/

