Waterpolonieuwsbrief ZV De Zaan, juni 2019 (seizoen 2018-2019)

Feestelijke afsluiting seizoen
BBQ op zondag 30 juni a.s.
Graag willen wij iedereen van harte uitnodigen voor de jaarlijkse zomerse afsluiting!
Onze sponsors hebben die dag vanaf 17:00 uur iets moois voor ons in petto. Het
achterterras van D’Swarte Walvis is volledig beschikbaar gesteld en we maken er
een feestelijke afsluiting van. Dat zal zich hopelijk afspelen onder een zwoele
avondzon waarin we heerlijk kunnen barbecueën. Wie weet kunnen we alvast kort
stilstaan bij het nieuwe seizoen waarbij we nadrukkelijk verder omhoogkijken!
De kosten voor de BBQ bedragen € 25,00 per persoon voor volwassenen.
Jeugdleden t/m 12 jaar betalen € 12,50.

Alle opbrengsten van deze dag gaan naar de club!
Deze uitnodiging is voor alle leden, sponsors en andere belangstellenden (alcohol
alleen 18+!). Er is plaats voor maximaal 160 personen dus we rekenen op een volle
bak! Aanmelden kan via sponsorcommissie@zvdezaan.nl, o.v.v. aantal personen en
eventueel aantal jeugdleden.
U kunt ook per boot komen, er is altijd wel plek en bij mooi weer kan er gezwommen
worden! Let op, deze dag is ook de Zaanse Zwem Challenge nabij de Zaanse Schans.
De beide evenementen sluiten qua tijd prima op elkaar aan en indien nodig kan er
bij ons worden omgekleed.
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Zaanse Zwem Challenge
Brouwerij Hoop sponsort ZV De Zaan leden bij deelname aan de Zaanse Zwem Challenge!
Op 30 juni a.s. organiseert de Junior Kamer Zaanstreek ‘De Zaanse Zwem Challenge’, een
open water zwemwedstrijd langs Zaans erfgoed voor het goede doel!
Verschillende deelnemers van amateur tot professionals, zwemmen een bepaalde
afstand voor de snelste tijd, de prestige en natuurlijk het goede doel. De opbrengst van
de Zaanse Zwem Challenge gaat naar de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum
(ZMC) voor onder andere een nieuw buitenspeelhuis op het dakterras.
Op www.jkz.nl/zzc/ kun je alle informatie vinden en inschrijven.
Namens onze sponsor Brouwerij Hoop kunnen wij deelnemers van ZV De Zaan een mooie kortingsactie aanbieden!
Voor maximaal 120 zwemmers van ZV De Zaan sponsort Brouwerij Hoop 60% van het inschrijfgeld. Leden van ZV De
Zaan schrijven zich daarvoor in met de kortingscode ZVZAANHOOP.

Zwem4daagse
Doe jij ook mee?
Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juni 2019 organiseren wij de zwem4daagse in zwembad De Slag in Zaandam.
Er kan worden gezwommen op vier van de volgende avonden:
- Maandag 24 juni tussen 18:15 en 19:15 uur in De Slag 1
- Dinsdag 25 juni tussen 19:00 en 20:00 uur in De Slag 1
- Woensdag 26 juni tussen 18:15 en 19:15 uur in De Slag 2
- Donderdag 27 juni tussen 18:00 en 19:00 uur in De Slag 2
- Vrijdag 28 juni tussen 18:15 en 19:15 uur in De Slag 2
Deelname staat open voor iedereen die minimaal zwemdiploma A heeft, dus neem je vader, moeder, broers, zussen,
opa en oma, vrienden en vriendinnen mee! Je kunt kiezen uit verschillende afstanden: 250, 500 of 1.000 meter. Naast
het banenzwemmen organiseren we ook leuke activiteiten waar je aan deel mag nemen: woensdag is er aansluitend
om 19:15 uur een waterpoloclinic en vrijdag sluiten we vanaf 19:15 af met discozwemmen.
Meer informatie en online inschrijven kan hier.
Het is ook mogelijk om je woensdag 19 juni a.s. in te schrijven in de hal van het zwembad tussen 19:00 en 20:00 uur.
Leden van ZV De Zaan betalen € 7,50 en niet leden € 10,00. Na afloop van het evenement is er voor alle deelnemers
een medaille.
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Zilver voor BM en CJ
Strijd om de landstitel bij de jeugd
De afgelopen weekenden hebben zowel de CJ1 als de BJ1 in de finale van de Eredivisie play offs gespeeld. Beide teams
wisten de finale te halen. Voor de meisjes de zoveelste finaleplek op rij. Sinds het bestaan van de Eredivisie jeugd
competitie, hebben onze meisjes zich ieder jaar voor de finale geplaatst!
De jongens namen het in de finale op tegen een combinatieteam van VZC/Polar Bears. Helaas moesten zij middels
een 10-7 en 6-4 verlies, toezien hoe de tegenstander er met de beker vandoor ging, maar dat neemt niet weg dat
onze jongens weer een mooie prestatie hebben neergezet.
De meisjes namen het in de finale op tegen de meisjes van ZVL.
Zaterdag in Zaandam werd het na een spannende wedstrijd,
uiteindelijk 7-7. In Leiden wisten onze meiden in eerste instantie
wel weer een voorsprong te nemen maar uiteindelijk was het ZVL
die na 8-5 winst, de beker mocht ontvangen. Ontzettend jammer
voor onze meiden die er alles aan hebben gedaan om de titel
binnen te halen.
Onze BJ jongens hebben gespeeld om de plekken 5 tot en met 8
en zij sloten deze play offs uiteindelijk af met een 6e plaats.
Namens De Zaan, alle teams en coaches van harte gefeliciteerd
met deze prestaties!

Nieuwe spelregels
Sneller, minder fysiek en aantrekkelijker
Dat is wat de FINA heeft beoogd met de spelregelwijzigingen in het waterpolo. Vanaf nu zijn deze regels ook in
Nederland overgenomen. Na 21 juni wordt er door de KNZB een presentatie vrijgegeven met de nieuwe regels en
vele (video) voorbeelden. Na die datum volgt meer informatie over de bijeenkomsten die wij voor onze leden
organiseren waarin de nieuwe regels zullen worden uitgelegd. Ook zal er dan aandacht worden besteed aan de opzet
van de nieuwe cursus voor W-functionarissen.
Vanaf nu worden er op de meeste toernooien gespeeld met de nieuwe spelregels. Op die manier kan iedereen hier
mee oefenen.

Steun De Zaan
Hoe werkt gratis sponsoren via SponsorKliks?
Als u via onderstaande link iets koopt dan ontvangt de afdeling Waterpolo van De Zaan commissie. In de link is
namelijk het ID van De Zaan opgenomen, zodat SponsorKliks weet aan wie ze geld moeten overmaken. U betaalt
dezelfde prijs als u direct naar de webwinkel zou gaan, vandaar dat het gratis sponsoren wordt genoemd.
Bekijk alle winkels op de SponsorKliks-pagina van de afdeling Waterpolo van De Zaan via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7250&so=ma
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Trainingstijden
Aangepaste trainingstijden juni, juli en augustus
Kijk op de website voor de aangepaste trainingstijden in juni, juli en augustus.
De trainingstijden voor seizoen 2019-2020 worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst, op dit moment wordt
hard gewerkt aan het compleet maken van het schema in combinatie met de beschikbaarheid van trainers.

Agenda
24 t/m 28 juni

Zwem4daagse
Let op! Tijdens de Zwem4daagse vervallen de trainingen op maandag van 18.00 tot
19:30 uur in De Slag 1, op dinsdag van 19:00 tot 20:00 uur in De Slag 1, op woensdag
van 18:00 tot 20:00 uur in De Slag 2, op donderdag van 18:00 tot 19:00 uur in De Slag 2
en op vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur in De Slag 2.
Wij hopen uiteraard iedereen dan te mogen verwelkomen als deelnemer aan de
Zwem4daagse!

Zondag 30 juni

Zaanse Zwem Challenge
Seizoensafsluiting BBQ D’Swarte Walvis

Tip!
Bereid je voor op de Zaanse Zwem Challenge door deel te
nemen aan de Zwem4daagse!
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Sponsors

Grote Clubactie

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