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NZ&PC Spetters 2.0
seizoen 2018/2019
Trainingen seizoen
2019/2020

Fijne zomervakantie!
Seizoen 2018/2019 zit er al weer op en we maken ons klaar
voor het nieuwe seizoen! Voordat we het seizoen afsluiten
hebben we natuurlijk op 29 juni nog het Maarten Smeltink
toernooi, iedereen is daar van harte welkom! En als goede start
van het nieuwe seizoen komen de Waterpolo Oranje mannen
op bezoek in Noordwijk. In deze nieuwsbrief een korte
terugblik op afgelopen seizoen, maar vooral vooruitkijken naar
volgend seizoen!

Van de voorzitter
De eerste maand als voorzitter zit er alweer bijna op. In dit
soort functies is het de gewoonte om na 100 dagen terug te
kijken. Grote verschil is natuurlijk wel dat de kern van het
bestuur nu al een tijdje samenwerkt. Per 5 juni is ons bestuur
ook uitgebreid met drie nieuwe leden. Met Jasper, Debby en
Katja hebben we nieuwe elan en energie in ons team.
De maand juni is altijd een bijzondere maand. Als bestuur
ben je bezig met het volgende seizoen, het opstellen van de
baduren, nadenken over de poloteams, bespreken met de
verschillende afdelingen in onze vereniging hoe we de breedte
van de zwemsport gaan ondersteunen etc. De vereniging zelf
sluit het seizoen af op zaterdag 29 juni met het afsluitende
waterpolo toernooi. De laatste activiteit zal zijn op 5 juli als de
EG waterpolo jeugd nog een wedstrijd spelen tegen de ouders.
Het nieuwe seizoen staat toch alweer voor de deur. Als
bestuur hebben we daar veel zin in. We kijken uit naar mooie
zwemprestaties van onze wedstrijd jeugd en een fit seizoen
voor de Fit en Fun. We blijven ons inzetten voor een mooie uur
dames zwemmen op zondagen en zullen de jongste
recreatieve jeugd ook het komende jaar uitdagen. Tot slot de
waterpolo. Onder de bezielende leiding van Jasper zullen we
een mooie toekomst voor onze waterpolo opbouwen. Het
seizoen begint vroeg, midden september. Dus blijf op
conditie en start het jaar fit! Mooie vakantie!
Gerbrand
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Waterpolo senioren
Maandag 21-22 uur
Woensdag 21-22 uur
Donderdag 21-22.30 uur
Start maandag: 12
augustus
Start woensdag en
donderdag: 4 en 5
september
Waterpolo dames
Donderdag 20.15-21.00 uur
Start donderdag 5
september
Waterpolo D-jeugd
Donderdag 19.30-20.30 uur
Vrijdag 18-19 uur
Start: donderdag 5
september
Waterpolo mini/E-jeugd
Vrijdag 18-19 uur
Start: vrijdag 6 september
Wedstrijdzwemmen
Maandag 18-19 uur
Woensdag 18-19 uur
Start: maandag 2
september
Recreatie jeugd
Donderdag 18.30-19.30 uur
Start: donderdag 5
september
Fit en Fun
Donderdag 19.30-20.15 uur
Start: donderdag 5
september
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Hamertje tik
Het bestuur voor seizoen 2019/2020 ziet er sinds de
laatste ALV wat anders uit!

Dameszwemmen:
Zondag 16.30-17.30 uur
Laatste les: 14 juli
Start: Zondag 8
september

Woensdag 5 juni 2019 is tijdens de ingelaste ALV Koen van Dijk
afgetreden als voorzitter van de vereniging. De nieuwe voorzitter is Gerbrand Ruiter.
Gerbrand is al langer betrokken bij de vereniging als bestuurslid waterpolo en privacy oﬃcer.
Door het toetreden van Gerbrand aan het dagelijks bestuur is de functie van voorzitter
waterpolocommissie en dus van bestuurslid waterpolo overgenomen door Jasper van
Schie.
Daarnaast heeft Caroline Ruiter aangegeven nog
maximaal 1 jaar de bestuursfunctie van secretaris uit te
voeren. Katja van Leeuwen is daarom als algemeen
bestuurslid toegetreden om volgend jaar de functie van
secretaris over te nemen. We willen alle evenementen wat
gestructureerder aanpakken en Caroline kan zich dan
volgend jaar daar op gaan richten als ook op
communicatiezaken. Tenslotte zijn we erg blij dat Debby
van der Putten als bestuurslid Fit & Fun is toegetreden,
zodat (bijna) alle afdelingen van onze vereniging
vertegenwoordigd zijn.
Namens alle leden van de NZ&PC bedanken wij Koen voor alles wat hij gedaan heeft
voor de vereniging en wensen wij het nieuwe bestuur succes!

Maarten Smeltink Toernooi
Zaterdag 29 juni is het jaarlijkse Maarten Smeltink Toernooi. Dit toernooi organiseren
we elk jaar ter nagedachtenis aan Maarten Smeltink die een van de grondleggers van
de waterpolo afdeling van de NZ&PC was.
We starten zoals elk jaar de middag met een waterpolotoernooi, alle leden, dus ook als je
geen waterpolo speelt, familie en oud-leden zijn welkom. ’s Avonds is er een loterij met
leuke prijzen en voor degenen die zich aangemeld hebben bij de feestcommissie een
gezellige BBQ.
Gezellig als je erbij bent en heb je vrienden of kennissen of ken je iemand die het ook
leuk zou vinden om een potje waterpolo te spelen, neem hem of haar gerust mee!

Bedankt vrijwilligers!
We willen alle vrijwilligers van afgelopen seizoen hartelijk bedanken voor al hun eﬀort en
toewijding! In het nieuwe seizoen rekenen we ook graag weer op vele vrijwilligers! Wil je helpen
met een evenement of andere zaken?
Meld je via evenementen@nzpc.nl of secretaris@nzpc.nl
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Kans op medailles wordt groter en groter
Afgelopen seizoen hebben we met 4 dames deelgenomen aan de KNZB niveau
wedstrijden. Komend seizoen krijgt de ploeg versterking van 3 heren: Luuk, Kris en
Alex.
Zij gaan uitkomen bij de jongens minioren. De
trainingstijden van de heren en de tijden in de NZ&PC
wedstrijden duiden erop dat ze zeker kans maken op
medailles volgend seizoen. Er moet echter nog veel
arbeid verricht worden om de starts, keerpunten en
onderwaterfases onder de knie te krijgen. In de KNZB
wedstrijden wordt je bij elk foutje gediskwalificeerd en
dat moeten we zeker voorkomen. De mannen zijn naast
het Wedstrijdzwemmen ook nog actief bij de Waterpolo.
Dat wordt dus een druk programma en wij wensen
hen dan ook veel succes volgend seizoen!
Helaas moeten we afscheid nemen van
wedstrijdzwemmer Mijke. Het pendelen tussen
Oegstgeest en zwembad Binnenzee is een te grote
logistieke uitdaging gebleken. Het zwemmen bij NZ&PC was makkelijker te combineren toen
ze nog op de Noordwijkse school zat. Nu is ze een VWO leerling in Leiden dus moeten er
prioriteiten gesteld worden. Mijke bedankt voor de gezellige tijd en je mag altijd weer een
uurtje meetrainen als je ons erg mist. - John de Klerk

DE ORANJEMANNEN KOMEN (NOG STEEDS) NAAR JE TOE DEZE ZOMER!
Ter voorbereiding op het Olympisch seizoen 2019-2020 zijn de waterpolomannen
van Oranje van plan om eind augustus te beginnen met een kusttour en wat beter
dan ook de NZ&PC te bezoeken!
De heren zullen onze vereniging bezoeken op vrijdag 30 augustus! Het programma
werken we op dit moment in detail uit samen met Huis ter Duin, de sponsor van de
overnachting voor de heren. Het zal starten rond 15 uur tot uur of 22. In elk geval zal er
een clinic voor de jeugd van NZ&PC in het programma zitten, inspirerende woorden
van Hans van Nieuwenburg en wordt ons dameswaterpolo team verzocht om met
de heren op stap te gaan in de avond. Zodra we het programma definitief weten, zal dit
op de website vermeld worden. Zorg dat je erbij bent op 30 augustus!
Op 30 augustus zelf hebben we natuurlijk ook weer handjes nodig, wil je hierbij helpen?
Meld je aan op: evenementen@nzpc.nl
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Resultaten waterpolo seizoen 2018/2019
3e klasse heren

4e klasse heren

5e klasse heren

4e klasse dames

1. Katwijk H6

1. d’ELFT H4

1. SVH H6

1. SVH da2

2. Alkemade H3

2. De Reigers (SG) H5

2. d’ELFT H7

2. Alkemade Da2

3. AZC H6

3. NZ&PC H2

3. Waterpolo
Residentie H4

3. WSG NieMo Da3

9. NZ&PC H3

7. NZ&PC Da1

4. NZ&PC H1
2e klasse EG
1. ZVL-1886 EG3
2. WZK Zwemmen EG1
3. Aquadraat EG1
5. NZ&PC EG1

Onze B-jeugd speelden afgelopen seizoen (gecombineerd)
met/bij Katwijk. Katwijk BJ1 is 3e geworden en Katwijk/
NZ&PC BJ2 12e.
Helaas hebben wij volgend seizoen geen mogelijkheid om
onze B-spelers een jeugdteam te bieden en ook Katwijk wil
geen jeugd combinatieteam meer vormen. Enkele spelers
hebben gekozen om volledig bij Katwijk lid te worden en
enkele spelers stromen door naar de Herenteams van NZ&PC.

Na een succesvol eerste
competitiejaar van de E/G jeugd,
hebben zij hun ouders uitgedaagd
om een wedstrijd tegen ze te
spelen. Deze wedstrijd staat
gepland voor vrijdag 5 juli 18
uur. Iedereen is welkom om de
ouders mentaal bij te staan en de
kinderen aan te moedigen!

Noordwijkse zwemkampioenschappen
Zoals het er nu naar uit ziet, organiseren we op donderdag 21 november
2019 wederom de Noordwijkse zwemkampioenschappen. Dit is tijdens een
recreatieles, dus we hopen op veel aanmeldingen! Voor aanmelden en meer
informatie kan je tzt terecht op de website.
Natuurlijk zijn wij voor de noordwijkse zwemkampioenschappen ook altijd op zoek naar
vrijwilligers!
Geef het aub aan op evenementen@nzpc.nl als je tijd en zin hebt om te helpen in november
met bijv. klokken of uitrekenen wie de winnaar is!
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NIEUWE LEDEN ALTIJD WELKOM!

Nieuwe regels
waterpolo

Elke donderdagavond van 19.30 tot 20.15
uur is het bij NZ&PC tijd voor Fit & Fun!

Per 1 juni 2019 zijn de nieuwe spelregels
voor waterpolo van kracht. De nieuwe regels
kan je vinden op onze website: https://
www.nzpc.nl/nieuwe-regels-waterpolo/ en
op de website van de KNZB. We zullen
voor alle leden een training organiseren
hoe om te gaan met de nieuwe regels.
Binnenkort meer informatie hierover!

In een ontspannende sfeer en op eigen
tempo zwemt iedereen zijn of haar baantjes.
Fit worden en fit blijven is ons motto. We
sluiten het zwemuurtje altijd af met een
gezellig bakje koﬃe of thee in de kantine.
Ons clubje is nog vrij klein, dus wij maken
graag een baantje vrij voor nieuwe leden.
Wie komt gezellig een keertje
meezwemmen?

Sportieve schoolkinderen
Op vrijdag 17 mei 2019 van 18:00 tot 20:00 uur organiseerde de NZ&PC in
zwembad Binnenzee in samenwerking met de gemeente Noordwijk voor de 17de keer
de schoolzwemkampioenschappen van Noordwijk.
Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente Noordwijk kunnen aan
het zwemkampioenschap deelnemen. Elk team bestaat uit 6 leerlingen, waarvan 2 uit de
onderbouw, 2 uit de middenbouw en 2 uit de bovenbouw. Alle deelnemers moeten in het
bezit zijn van een zwemdiploma (A of hoger) en maximaal de helft van 1 team mag lid zijn
van een zwemvereniging (ofwel in het bezit zijn van een startvergunning).
Het was wederom een groot succes en alle kinderen deden goed
hun best. In totaal waren er 15 teams die deelnamen, dus zo’n 90
kinderen!
Het podium:
1. Bronkhorst team 2
2. Noordwijkse school team 1
3. Klaverweide team 3
Natuurlijk organiseren we komend seizoen (voorjaar 2020) weer de
schoolzwemkampioenschappen! We zijn niet (meer) gebonden aan knzb regels, dus kunnen
er ons eigen evenement van maken. Leuke ideeën van onze leden zijn daarbij van harte
welkom! En tijdens de kampioenschappen zelf hebben we natuurlijk altijd vrijwilligers
nodig!
Wil je helpen met de organisatie, heb je briljante ideeën of wil je gewoon extra handjes zijn
op de dag zelf, mail dan naar Caroline: evenementen@nzpc.nl
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Wauw! €1580,07 opgehaald 11-stedenzwemtocht!
Vrijdag 21 juni was het zover, de 11-stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden
NZ&PC organiseerde samen met zwembad BinnenZee een heus meezwemevenement om
daarmee Maarten te helpen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek!
Alle inwoners van Noordwijk en omgeving, jong en
oud waren welkom om mee te zwemmen. Vanuit de
jeugd waterpolo waren we als vereniging goed
gemotiveerd aan het zwemmen, ondanks hun jonge
leeftijd hebben ze allemaal 1100 meter gezwommen
voor het goede doel. We hebben samen met het
zwembad ruim 1500 euro opgehaald en daar kunnen
we best trots op zijn. De opbrengst gaat volledig naar
de Maarten van der Weijden Foundation!
Iedereen die heeft bijgedragen willen we hierbij bedanken!!

Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?
Tijdens de ALV van seizoen 2017/2018 hebben we een toelichting gegeven op de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of wel de privacy wet. Voor de
verwerking van gegevens hebben we als vereniging expliciete toestemming nodig. Een
onderdeel daarvan is dat we de leden hebben gevraagd om een formulier in te vullen met
betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal. We gaan standaard uit van de hoogste vorm
van afscherming, tenzij het formulier is ingevuld. Om leuke verslagen met fotomateriaal etc.
in de nieuwsbrief en website te kunnen publiceren, hebben we deze toestemming nodig.
Helaas hebben we nog maar van weinig bestaande leden dit formulier ontvangen (nieuwe
leden vullen het bij inschrijving in). Hierbij dus nogmaals het verzoek om het formulier in
te vullen, zodat we je keuze kunnen vastleggen.
Daarnaast dienen oﬃcieel zaken vanuit het bestuur via de mail gecommuniceerd te worden.
Helaas hebben we nog van lang niet alle leden een geldig email-adres in onze administratie
staan. Wil je dus ook deze nieuwsbrief ontvangen? Geef je mailadres door op
secretaris@nzpc.nl
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GEEF JE EMAILADRES DOOR!
secretaris@nzpc.nl

1
VUL HET FORMULIER
TOESTEMMING
BEELDMATERIAAL IN!
http://www.nzpc.nl/
toestemmingbeeldmateriaal
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CHECK JE PROFIEL
OP SPORTLINK!
www.sportlink.nl

