
 Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
 Clubblad ”De Wellenkrabbel” 
  

 

’ZVS en social media, dat gaat prima samen!’. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Dit kan via onze website, Twitter, 
Facebook en Instagram. Deze Wellenkrabbel is ook altijd via onze website in kleur terug te lezen.         Pagina 1 van 24 
 

16/02/2023 
40e jaargang 
01 – februari 

De nieuwste Wellenkrabbel! 
Voor je ligt weer de nieuwste editie van De Wellenkrabbel. Een blad voor jou en door jou! Veel 
leesplezier!  
 
 

Renovatie van de gangen en vloer in Zwembad de Wellen. 
Vanaf vrijdag 17 februari 2023 worden de gangen en de vloer bij de kleedkamers, wc's en 
wisselcabines gerenoveerd. Voor het omkleden in de kleedkamers zullen mogelijk wijzingen 
plaatsvinden. De wijzigingen in het omkleedschema worden bij de kassa gecommuniceerd. De 
werkzaamheden zullen duren tot donderdag 9 maart 2023.  
 
 

Algemene ledenvergadering (ALV) 2023. 
De Algemene ledenvergadering (ALV) zal gehouden worden op maandag 20 maart 2023. Nadere 
informatie volgt in het zwembad, via e-mail en de website. Op dit moment is de rol als algemeen 
voorzitter vacant en we hopen tijdens deze ALV voor deze essentiële functie binnen het bestuur een 
nieuwe te kunnen kiezen. Misschien is het iets voor jou? Neem voor meer informatie contact op met 
Cees van Helfteren, de huidige voorzitter. 
 
 

17e Oliebollentoernooi ZVS druk bezocht. 
Zaterdag 7 januari 2023 vond voor de 17e keer het Oliebollentoernooi van Zwem- en 
Waterpolovereniging ZVS uit ’s-Gravendeel plaats. De vorige editie dateerde al weer van 2020, 
daarna kwam het coronavirus om de hoek kijken en konden we het twee jaar niet organiseren.  
(zie pagina 16) 
 
 

Eerste MiniPolo-toernooi van het seizoen. 
Meerdere keren per jaar wordt er door Regio West een MiniPolo-toernooi georganiseerd om de 
jongste spelers en speelsters van de F- (< 9 jaar) en E-jeugd (< 11 jaar) op een eenvoudige wijze / 
spelenderwijs kennis te laten maken met deze sport. Zaterdag 11 februari 2023 gingen we voor ons 
eerste MiniPolo-toernooi van het seizoen met een nieuwe groep naar Rotterdam. 
(zie pagina 19) 
 
 

Medailles voor Inés Soto Wensveen en Jana Willemstein. 
Zaterdag 28 januari 2023 werd het derde deel van de Nationale Zwemcompetitie (NZC) gezwommen 
in het Laco Sportcentrum te Strijen. 
(zie pagina 22) 
 
 

  In dit nummer… 
# Nieuwe secretaris waterpolo  
# Verjaardagen en ledenmutaties 
# Resultaten wedstrijdzwemmers 
# Tussenstand waterpolocompetitie 
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Bestuur (met ingang van 11 april 2022). 
Voorzitter Cees van Helfteren 06-22427343 voorzitter@zvs.nu 
Secretaris Nikita Groenendijk 06-27180910 secretaris@zvs.nu 
Penningmeester Tim Schoester 06-53319842 penningmeester@zvs.nu 
Voorzitter waterpolo Wilco van de Peerle 06-20596778 voorzitterwaterpolo@zvs.nu 
Voorzitter zwemmen Anja van de Peerle 06-22806538 voorzitterzwemmen@zvs.nu 
Redactie Robert van Son 06-46213003 redactie@zvs.nu 

Trainingsschema 2022-2023 (met ingang van 23 augustus 2022). 
Dinsdag 19:00 - 19:45 Waterpolo: Dames / Heren 1 / Heren 2 / F-jeugd (<9) / E-

jeugd (<11) / D-jeugd (<13) / C-jeugd (<15) / B-jeugd (<17) 
(conditie) 

    
Woensdag 18:15 - 19:00 Zwemmen: Wedstrijdploeg  
 19:00 - 19:45 Zwemmen: Masters  
    
Donderdag 19:00 - 19:45 Waterpolo: F-jeugd (<9) / E-jeugd (<11) / D-jeugd (<13) (techniek / tactiek) 
 19:45 - 20:45 Waterpolo: Dames / Heren 1 / Heren 2 / C-jeugd (<15) / B-

jeugd (<17) 
 

    
Vrijdag 18:15 - 19:00 Zwemmen: Wedstrijdploeg  
 19:00 - 19:45 Zwemmen: Masters  

Overige info. 
Lidmaatschap Zie het overzicht verderop in het blad. 
  
Rabobank NL60 RABO 0323 0207 12 t.n.v. Zwemvereniging De Seuters te ‘s-Gravendeel 
  
Adres secretariaat Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 

Nikita Groenendijk 
p/a Lijnzaadstraat 14 
3295 TJ ‘s-Gravendeel 
secretaris@zvs.nu 

  
Vertrouwenspersoon Ad Peters 06-20790765  
  
Website www.zvs.nu 
Twitter www.twitter.com/zvsnu 
Facebook www.facebook.com/zvsnu 
Instagram www.instagram.com/zvsnu 

  

www.zvs.nu
www.twitter.com/zvsnu
www.facebook.com/zvsnu
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Lidmaatschap ZVS. 
 
lid worden 
Wanneer je lid wilt worden van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS vul je ‘Inschrijfformulier’ en het document 
‘’Automatische incasso’ in. 
 
Je kunt via onze website de formulieren downloaden onder het kopje ‘algemeen’ en dan bij ‘formulieren’. Het formulier 
ingevuld retourneren aan het verenigingssecretariaat op het verenigingsadres, via secretaris@zvs.nu is het eveneens 
mogelijk.  
 
Je krijgt hierna een schriftelijke bevestiging per mail van het secretariaat dat je lid bent en zal de penningmeester de 
contributie maandelijks gaan innen per incasso.  
 
contributie 2023 
De contributie bestaat uit een bedrag voor het lidmaatschap (maandelijks) en indien van toepassing een bedrag voor 
een (dag)startvergunning (jaarlijks). In onderstaand overzicht kan je zien wat de kosten voor je lidmaatschap zijn. 
 

> Waterpolo (jeugdlid tot 16 jaar)  €   25,25  (p/m) 

> Zwemmen (jeugdlid tot 16 jaar)  €   24,50  (p/m) 

    
> Waterpolo (lid vanaf 16 jaar)  €   29,00  (p/m) 

> Zwemmen (lid vanaf 16 jaar)  €   27,05  (p/m) 

    
> Waterpolo + Zwemmen (jeugdlid tot 16 jaar)  €   32,15  (p/m) 

> Waterpolo + Zwemmen (lid vanaf 16 jaar)  €   35,95  (p/m) 

    
> Startvergunning tot 12 jaar (indien van toepassing)  €   20,65  (p/j) 

> Startvergunning vanaf 12 jaar (indien van toepassing)  €   59,35  (p/j) 

> Dagstartvergunning (Zwemmen)  €     8,15 (p/d) 
 
De contributie zal jaarlijks aangepast worden met de dan geldende indexering en afgerond worden op een veelvoud van 
vijf eurocent. 

beëindigen lidmaatschap 

Het lidmaatschap kan tweemaal per kalenderjaar beëindigd worden: 

> Per 1 januari (de afmelding dient uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen te zijn) 

> Per 1 juli (de afmelding dient uiterlijk 31 mei van het lopende jaar binnen te zijn) 
 
Je kunt via onze website het daarvoor bestemde wijzigingsformulier downloaden. Onder het kopje ‘algemeen’ zijn deze 
te vinden bij ‘formulieren’. Het formulier ingevuld retourneren aan het verenigingssecretariaat op het verenigingsadres, 
via secretaris@zvs.nu is het eveneens mogelijk. 
 
Je krijgt hierna een bevestiging van het secretariaat en de penningmeester stopt de automatische incasso van de 
contributie. 
 
Bestuur Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
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Wie zijn er binnenkort jarig?  

FEBRUARI   LEEFTIJD  MAART   LEEFTIJD 

3 Stef van der Bijl  21  3 Sven Molenaar 26 

4 Betty Rollof 19  9 Inés Soto-Wensveen 13 

7 Caroline Flanderhijn-LeLarge 53  11 Milan Schoester 8 

13 
 

dhr. M. Blanker 
(buiten gewoon lid) 

78 
 

 
14 

 
Arjo de Jong 

 
57 

 

16 Anne-Marijke Muller 46  17 Nikita Groenendijk 23 

19 Wessel Boersma 46  17 David Smilde 24 

19 Wilco van de Peerle 49  18 Jens Hartman 11 

19 Annelot Visser-Baars 26  22 Pauline van Wijk-van Gemert 34 

    23 Floris den Hartog 50 

    24 Anita van Mastrigt-Hollemans 44 

    25 Gerard Goud 35 

 

Ledenmutaties. 
De volgende leden hebben we sinds de vorige editie van De Wellenkrabbel kunnen verwelkomen als nieuw lid: 

(geen)   

   

Van de volgende leden hebben we na de vorige editie van De Wellenkrabbel afscheid moeten nemen: 

Martijn Meuzelaar zwemmen (senior / stopt alleen als kaderlid)  

Roos Hartman zwemmen (jeugd / blijft wel actief waterpololid)  

Lynn Schoester zwemmen (jeugd / blijft wel actief waterpololid)  

Jim Sint-Nicolaas zwemmen (senior)  

Eefje Wensveen zwemmen (senior / blijft wel actief kaderlid)  

Kyan Visser waterpolo (jeugd)  

Dylano Visser waterpolo (jeugd)  

Han van Antwerpen zwemmen (senior)  

Grace van den Berg zwemmen (jeugd)  

Iwan Visser zwemmen (senior / blijft wel actief waterpololid)  

Lisa Maat zwemmen (jeugd)  

Dewi Sint-Nicolaas zwemmen (senior + kaderlid)  

   
Het is niet geheel ongebruikelijk dat halverwege of aan het einde van een seizoen meerdere leden hun lidmaatschap 
opzeggen. Dit zijn namelijk de officiële momenten dat het mogelijk is. Daardoor is de lijst dit keer langer dan anders. 

   

Wij verwelkomen de nieuwe leden en wensen een ieder veel plezier binnen onze vereniging. 

Voor hen die ons verlaten, willen wij deze personen bedanken voor hun inzet al die jaren. 
 

Nikita Groenendijk   
Secretaris Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
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Vertrouwenspersoon ZVS. 
Wat is de functie van een vertrouwenspersoon binnen ZVS en waarom zou onze vereniging 
daar nu behoefte aan hebben? Wel, vanuit de zwembond is dit verplicht gesteld, maar ZVS had 
al eerder een vertrouwenspersoon. Overal waar mensen samen komen gebeurt er wel eens 
wat, wat de ander als minder prettig kan ervaren, waarbij het dan fijn is terug te kunnen vallen 
op een onafhankelijke, integere, betrouwbare persoon. Deze functie werd vacant en, ja, wie 
moet je dan benaderen? 
 
Ik ben dus al bekend met de vereniging en ben weliswaar lid, maar geen actief lid en sta 
daarom een beetje ‘aan de kant’. Juist voor een vertrouwenspersoon binnen de vereniging is 
dat fijn. Ik kan daarom onafhankelijk zijn. Dat is best belangrijk namelijk. Ook belangrijk is 
vertrouwen en geheimhouding. In mijn arbeidzame leven (ik ben nu al heerlijk twee jaar met pensioen), was ik officier 
bij de Koninklijke Marechaussee en hield ik mij bezig met de bestrijding van internationaal zwaar georganiseerde 
criminaliteit op het gebied van mensensmokkel. Ik weet dus wel wat vertrouwen en geheimhouding betekent.  
 
Even ter herinnering, wat zullen mijn taken zijn? 

• ik ben een luisterend oor  

• ik adviseer over eventuele vervolgacties 

• ik ondersteun, begeleid en sta gesprekken bij 

• ik heb een bemiddelende rol 

• ik zoek naar oplossingen 

• ik zal eventueel doorverwijzen naar de juiste instantie(s) 

• ik adviseer, begeleid en ondersteun het proces bij klachten en/of aangiftes 

• ik geef (preventief) voorlichting 

Dit alles op aanvragen van of namens u als lid of verwantschap in zaken ZVS binnen ZVS betreffende. Ik ben geen 
algemene probleemoplosser.  
 
U kunt mij inschakelen bij het signaleren van het verkrijgen van adviezen over ongewenst gedrag:  
In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat 
maatschappelijk gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. 

Denk hierbij aan: 

• Pesterij 

• Roddel 

• Bedreiging 

• Discriminatie 

• Seksuele intimidatie 
 
Hoe vindt u mij? Ik woon in ’s-Gravendeel en ben bereikbaar via 06-20790765 (SMS of WhatsApp is ook goed).  
Denk nooit dat je zogezegd aan het zeuren bent, iemand belast of verraad. Heb je behoefte aan contact met mij in de 

rol die ik graag voor jullie binnen ZVS vervul? Benader me gewoon!  
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Kleding ZVS. 
Een vereniging kan niet zonder eigen kleding. De informatiepagina op onze website biedt een ruim assortiment aan 
artikelen welke via www.zvs.nu/kleding te bekijken is.  
 
Via de webshop van MTB Sport is het mogelijk om de gewenste zwemkleding van ZVS te bestellen. Het bestellen van 
een zwembroek of badpak is heel eenvoudig te doen. Houd wel rekening met een levertijd van ca. 4-5 weken.  
 

Jammer 

 

Zwembadpak 

 

Speedbody 

 

Waterpolobadpak 

 

 Zwembroek 

 

Naast zwemkleding bestaat ook de mogelijkheid tot het aanschaffen een T-shirt, korte broek (short), trainingspak en 
sporttas. Hiervoor kan men terecht bij de winkel van Voorwinden Sport te 's-Gravendeel. Kiezen, passen en kopen is zo 
heel makkelijk. Voorwinden zal deze dan bedrukken met het eigen logo van onze vereniging. 

T-shirt 

 

Korte broek (short) 
 

 

Trainingspak 
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Sporttas 

 

 

Kindermaat: 116 t/m 176 
Overige maat: S t/m XXL 
 
T-shirt blauw Hummel 
- Verkoopprijs kindermaat: € 16,99 
- Verkoopprijs overige maat: € 19,99 
 
Korte broek (short) zwart Hummel 
- Verkoopprijs kindermaat: € 11,99 
- Verkoopprijs overige maat: € 11,99 
 
Trainingspak Hummel 
- Verkoopprijs kindermaat: € 49,99 
- Verkoopprijs overige maat: € 54,99 
 
Sporttas Hummel 
- Maat 1: S | model Sheffield (afmeting 25x48x25) 
- Verkoopprijs: € 25,99 
 
- Maat 2: M | model Milford (afmeting 31x52x32) 
- Verkoopprijs: € 27,99 
 
- Maat 3: L | model Luton (afmeting 33x63x34) 
- Verkoopprijs: € 29,99 

Elk ZVS-lid krijgt 20% korting op bovenstaande prijzen. Indien gewenst kan er ook een naam bedrukt worden 
trainingspak, T-shirt of de sporttas, de meerkosten hiervoor zijn € 5,00 per naam. Houdt er rekening mee dat het 
bedrukken enkele dagen duurt. De kosten zijn voor rekening van de leden en dus wordt het ook eigendom van de leden 
zelf. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij het uiteraard graag. Dit kan via e-mail (kleding@zvs.nu) en tijdens de 
trainingsavonden in het zwembad.  
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Vacature: Voorzitter 
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging ZVS is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies 
binnen onze vereniging. Dit kan iets tijdelijks zijn op projectbasis, maar ook voor een langere periode. 
 
Actueel binnen het bestuur: Voorzitter 
 
Voor informatie over de vacatures kan men contact opnemen met Cees van Helfteren, de huidige voorzitter van ZVS. 

 
Van de redactietafel. 
In deze nieuwe editie van ons clubblad mogen we een nieuwe adverteerder verwelkomen. Tax & 
Finance Hoeksche Waard uit ’s-Gravendeel is het jonge en frisse administratiekantoor voor de 
mkb’er en zzp’er. Kim Sint-Nicolaas en Marion Brobbel bundelden in 2021 de krachten en 
hebben samen meer dan 25 jaar ervaring in boekhoudkunde en belastingadviezen. Zij richten 
ons vooral op goed contact met elke ondernemer en particulier. Door vooraf goede afspraken te 
maken over de werkwijze, zorgen zij ervoor dat een boekhouding compleet aan hen kan worden toevertrouwd. 
 
Bedankt voor jullie bijdrage aan onze vereniging middels het adverteren in ons clubblad. 
 
Robert van Son 
Redactie Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
 

Toe aan nieuwe contactlenzen en/of een bril?  
Brilmode Rob Boon regelt het voor u én de vereniging via het Club Provisie Plan. De onderstaande advertentie is 
voorzien van een code die refereert aan onze clubgegevens. Indien een lezer van het blad een bril en/of contactlenzen 
koopt en de advertentie bij het desbetreffende filiaal inlevert, dan ontvangt deze klant bij betaling een leuke attentie 
(denk aan bijv. een paraplu of thermometer). Per kwartaal wordt 5% van het totaal bestede bedrag bij Brilmode Rob 
Boon naar de vereniging overgemaakt.  
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Even voorstellen…de nieuwe waterpolosecretaris. 

Hallo allemaal. Ik ben Dennis Brobbel, 39 jaar oud en al sinds 1991 lid van Zwem- en 
Waterpolovereniging ZVS. Ik speel in Heren 1, zwem heel af toe ook mee met de 
Masterwedstrijden en in de zomermaanden ben ik veel aan het zwemmen in het open 
water. Daarnaast ben ik ook waterpoloscheidsrechter en sta dus regelmatig te fluiten 
langs de badrand. 
 
Ik ben sinds 2010 getrouwd met Marion en we hebben samen een dochter Simone. 
Marion speelt waterpolo bij de dames van ZPC Numansdorp en Simone speelt bij onze 
D-jeugd. We kunnen wel zeggen dat we een echte waterfamilie zijn. In het dagelijks leven werk ik bij Buro Bouwfysica in 
Capelle aan den IJssel als brandveiligheidsadviseur.  
 
Als waterpolosecretaris is het mijn taak om alle randzaken m.b.t. het waterpolo zo goed mogelijk te regelen. Denk aan 
het regelen van de MiniPolo-toernooien van de jeugd, het indelen van de teams voor het komende jaar, het regelen van 
de nieuwe W-functionarissen en dat soort zaken. 
 
Ik heb er ongelofelijk veel zin in en mochten jullie vragen hebben over hoe of wat schroom niet om mij gewoon aan te 
spreken in het zwembad. 
 
Dennis Brobbel 
Secretaris Waterpolo Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
E: secretariswaterpolo@zvs.nu  
E: waterpolosecretaris@zvs.nu 
 
 

 



 Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
 Clubblad ”De Wellenkrabbel” 
  

 

’ZVS en social media, dat gaat prima samen!’. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Dit kan via onze website, Twitter, 
Facebook en Instagram. Deze Wellenkrabbel is ook altijd via onze website in kleur terug te lezen.         Pagina 11 van 24 
 

16/02/2023 
40e jaargang 
01 – februari 

BZC DG1 - ZVS DG1 (28/01/2023): ZVS/Poseidon ’56 strijdend ten onder in Bergambacht. 
Een week na het gelijkspel tegen MNC Dordrecht mochten de DG-kinderen van ZVS en Poseidon ’56 aantreden in het 
knusse zwembad De Hofstee in Bergambacht om het op te nemen tegen het plaatselijke DG-team van BZC. Hoewel BZC 
geen MNC Dordrecht is bleek het toch geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De thuisploeg wist in de 
derde periode het verschil te maken en de combinatieploeg op de vijfde nederlaag van het seizoen te trakteren. 
 
Zonder vaste keeper Timo van Rotterdam was het achterin bij ZVS/Poseidon ’56 behoorlijk improviseren. Tel daarbij dat 
de tegenstander over een speelster beschikt die veel en gemakkelijk scoort waardoor de uitdaging voor deze wedstrijd 
duidelijk werd. De thuisploeg kwam dan ook heel snel op 1-0. Daarna slaagde de combinatieploeg er in om de 
Bergambachtse kinderen bij het doel vandaan te houden en zelf aanvallende aspiraties aan de dag te leggen. Dat leidde 
in de slotminuut van de eerste periode tot de gelijkmaker via Jelle van Antwerpen. 
 
Verdedigend hield ZVS/Poseidon ’56 ook in de tweede periode lange tijd uitstekend stand. Pas na ruim drie-en-een-
halve minuut slaagde BZC er in om de verdediging van de bezoekende DG-ploeg voor een tweede maal te passeren. En 
veel lol hadden ze er niet van, want nog geen twintig seconden later was de stand alweer gelijk: 2-2 door Daan Kooy. De 
laatste minuut was in deze periode voor BZC die in de slotfase toch weer op 3-2 kwam. 
 
BZC kreeg in de derde periode het vuur. Een minuut wist ZVS/Poseidon ’56 de tegenstander het scoren te beletten, 
daarna wist de thuisploeg in een regelmatig tempo te scoren voordat de uitploeg via een strafworp weer iets terug kon 
doen en was het Jelle van Antwerpen die raak schoot. Ook in het vervolg trok BZC met nog eens twee doelpunten aan 
het langste eind, waarbij ZVS/Poseidon ’56 tussendoor middels Jens Kooy ook nog eens kon scoren. 
 
BZC had het beste wel gegeven in de derde periode. De doelpunten in het laatste kwart waren schaars. Het was 
ZVS/Poseidon ’56 die na een kleine twee minuten als eerste het net weer wist te vinden, Sanne Flanderhijn trof doel. 
Nadat halverwege de periode BZC nog eenmaal had kunnen scoren, was het slot voor de bezoekers die de stand dankzij 
Jens Kooy in de eindfase van de wedstrijd op 9-6 wisten te brengen. 
 
Doelpuntenmakers: Jelle van Antwerpen en Jens Kooy (ieder 2x), Daan Kooy en Sanne Flanderhijn (ieder 1x) 
 
Simon Roest 
Poseidon '56 (via nieuwsbrief) 
 

ZVS H1 - SCOMZeehondDuck (SG) H2 (04/02/2023): Heren blijven op titelkoers na winst. 
Zaterdag 4 februari 2023 speelde Heren 1 de dertiende wedstrijd van het seizoen in de derde klasse C van de KNZB 
Regio West. Op het programma stond de confrontatie met de huidige nummer vier, de heren van SCOMZeehondDuck 
(SG) H2 uit Rozenburg in Zwembad de Wellen te ‘s-Gravendeel. 
 
ZVS kende een voortvarende start van het nieuwe seizoen en heeft na twaalf van de achttien gespeelde wedstrijden nog 
steeds alles gewonnen en doet daardoor volop mee in de strijd om het kampioenschap. De twee naaste concurrenten 
hadden inmiddels beiden al viermaal verloren waardoor de ploeg van coaches Robert van Son (oud-speler ZVS H1) en 
René Pagels er zeer goed voor stond. Gelukkig bracht deze dertiende wedstrijd niet het spreekwoordelijke ongeluk en 
deden de ’s-Gravendelers wat er van hen werd verwacht, gewoon winnen. Met Stan Jongenotter en Gerard Goud 
(beiden vanuit het tweede herenteam) als extra toegevoegde krachten bezette de spelersbank in totaal drie 
wisselspelers.  
 
De wedstrijd kende een moeizame start, de thuisploeg trof slechts eenmaal doel via Wessel Boersma. De tweede 
periode bracht meer leven in de brouwerij. Na treffers van opnieuw Boersma en daarna Dennis Brobbel stond de stand 
al snel op 3-0. Binnen een halve minuut wisten de bezoekers de marge terug te brengen tot één doelpunt, al deed het 
ZVS niet veel. Slechts zeven seconden later vond de thuisploeg wederom het doel van de tegenstander, dit keer 
doelpuntte Stefan Kuhlmann en bracht daarmee halverwege de wedstrijd de stand op 4-2. 
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In het derde bedrijf speelde ZVS met haar tegenstander en had haar zaakjes prima op orde. De thuisploeg trof viermaal 
doel, Bas Bogaert opende het bal en Wessel Boerma completeerde met zijn hattrick waardoor de voorsprong binnen no-
time verdubbeld werd naar 8-2.  
 
In het slotakkoord veerden de Rozenburgers op door viermaal te scoren, maar het was niet voldoende om een rol van 
betekenis te spelen. Dennis Brobbel maakte de 9-2 en later zou Bas Bogaert voor de 11-5 tekenen. Drie seconden voor 
het eindsignaal was het opnieuw Dennis Brobbel die met zijn vierde doelpunt van de wedstrijd de eindstand op 12-6 
wist te brengen.  
 
Door dit behaalde resultaat blijft ZVS als enige met een honderd procent score stevig op de eerste plaats in de 
competitie staan. De nummer twee ZPB H&L Productions H6 (Barendrecht) en drie Z&PC Rotterdam H5 volgen op 
respectievelijk twaalf en veertien punten van ZVS. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen en ZVS heeft alles in eigen hand. 
De gehele top drie zal elkaar nog tegen gaan komen de komende weken waardoor een mogelijke beslissing al eerder 
dan in de laatste speelronde kan vallen. 
 
Eindstand: 12-6 
Periodestanden: 1-0, 3-2, 4-0, 4-4 
Doelpuntenmakers: Wessel Boersma (5x), Dennis Brobbel (4x), Bas Bogaert (2x) en Stefan Kuhlmann (1x) 
 
De volgende wedstrijd van het seizoen is zaterdag 4 maart 2023. Dan staat de topper op het programma tegen de 
nummer twee ZPB H&L Productions H6 in het Inge de Bruijn Zwembad te Barendrecht om 17.50 uur.  
 
Robert van Son 
Redactie Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
 
 
  

© Doris Tates-de Heer 
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Tussenstand waterpolocompetitie Regio West (per 12 februari 2023).   
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Dé app voor elke waterpololiefhebber: KNZB Waterpolo. 
Met de app 'KNZB Waterpolo' blijf je eenvoudig op de hoogte van je (favoriete) team, de prestaties 
en het competitierooster. 
 
Sinds de invoering van het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) verwerkt een vereniging het volledige 
wedstrijdverloop en de uitslag via een tablet. Zo is het mogelijk om als speler, coach of official het 
eigen programma en de statistieken direct te bekijken. Je kunt ook meteen de resultaten van de tegenstander zien en 
eenvoudig je favoriete team(s) en speler(s) volgen. 
 
Het inloggen voor spelers, coaches en officials kan d.m.v. een e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dienen 
overeen te komen met de registratie van deze persoon in Sportlink Club. Het is ook mogelijk om als toeschouwer, 
ouders, familie en/of vrienden in te loggen en teams of personen te volgen. Hiervoor is alleen een e-mailregistratie 
nodig. De app is dus niet alleen voor spelers, coaches en officials, maar ook voor iedereen die één of meerdere teams 
wil volgen. 
 
Hoe zit het met de privacy? 
Een privacyniveau is persoonlijk. Het privacyniveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld 
worden, dit is voor elk lid weer anders en kan naar voorkeur in deze app worden aangepast. Zodra een nieuw lid in het 
systeem wordt gezet, worden de beveiligingsinstellingen van dit lid, geheel AVG-verantwoord, op het meest strenge 
niveau gezet. Het lid wordt dan voor de buitenwereld volledig afgeschermd. Daar kunnen wij als vereniging verder niets 
aan veranderen. Alleen (de ouders van) het lid zelf kunnen deze instellingen versoepelen. Nu kan het zijn dat (de ouders 
van) het lid bewust de gegevens op afgeschermd laat staan. Dat is een principe dat wij respecteren natuurlijk. Onze 
ervaring is echter dat de instelling onbewust nooit is aangepast, in dat geval is een kleine aanpassing in de instellingen 
voldoende om de naam in Sportlink te tonen. 
 
Hoe wijzig ik de privacy-instellingen van mij (of mijn kind)? 
Open Sportlink, ga naar de instellingen. Kies vervolgens ‘Mijn Persoonsgegevens’. Ben je ouder dan 18?  Dan kies je voor 
‘Privacy Instellingen’. Hier kun je aangeven tot op welke hoogte je bekend wilt zijn bij de buitenwereld. Om in de 
statistieken meegenomen te kunnen worden, moet je hier minimaal het op een na hoogste niveau hebben ingesteld, 
namelijk ‘Beperkt’ (wel naam, geen foto).  
 
Voor een jeugdlid is het wat ingewikkelder. Hiervoor moet gelden dat Sportlink is geïnstalleerd met het e-mailadres 
waarmee het jeugdlid is ingeschreven bij ons. Ervaring leert intussen dat dat nog wel eens een dingetje is! In het geval 
dat Sportlink met het juiste emailadres is geïnstalleerd, verschijnt bij de ‘Privacy Instellingen’ de keuze ‘Mijn Kinderen’. 
Per kind kan dan het privacyniveau worden aangegeven. Om in de statistieken meegenomen te kunnen worden, moet je 
hier minimaal het op een na hoogste niveau hebben ingesteld, namelijk ‘Beperkt’ (wel naam, geen foto).  
 
Ongeacht de instellingen zal de scheidsrechter altijd je naam en foto kunnen zien in de teamopstelling van de wedstrijd 
(ter controle). Een uitgebreide toelichting over de privacy is terug te vinden op de website van Sportlink. Op onze 
website kun je de link ook terugvinden bij de informatiepagina over de app ‘KNZB Waterpolo’. 
 
De app is beschikbaar voor Android en iOS en kan door iedereen gebruikt worden.  
 
Voor het verkrijgen van de inloggegevens kan men contact opnemen met de waterpolosecretaris.  
 
Lukt het niet om in de app te komen of zijn er andere vragen over de werking ervan? Laat het ons weten, dan helpen we 
je graag verder. 
 
Robert van Son 
Redactie Zwem- en Waterpolovereniging ZVS   

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000063096-welke-privacy-niveaus-zijn-er-binnen-de-apps-van-sportlink-
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17e Oliebollentoernooi ZVS te ’s-Gravendeel 7 januari 2023. 
Zaterdag 7 januari 2023 vond voor de 17e keer het Oliebollentoernooi van Zwem- en 
Waterpolovereniging ZVS uit ’s-Gravendeel plaats. De vorige editie dateerde al weer van 2020, 
daarna kwam het coronavirus om de hoek kijken en konden we het twee jaar niet organiseren. Het 
toernooi kenmerkt zich als waterpolofestijn waar IEDEREEN aan mee kan doen. Dit geldt voor zowel 
leden als niet-leden, (oud-)zwemmers en (oud-)waterpoloërs maar ook vrienden en familieleden. 
Om iedereen kennis te laten maken met onze vereniging en de sport waren collega’s, familie en 
vrienden van harte welkom. Men hoefde dus geen ervaring te hebben of expert te zijn om deel te 
nemen. Het meedoen was belangrijker dan winnen en het ging allemaal om het plezier in het spel.  
 
Zoals te doen gebruikelijk wordt het toernooi in de Kerstperiode gehouden. Uiteraard ontbraken de 
verse oliebollen niet, met dank aan oliebollenbakker Lex Kleiberg. Ze smaakten weer goed, bedankt 
Lex. 
  
We startten het toernooi met het middagprogramma voor de jeugd. Het bad was opgesplitst in twee delen waarbij er 
ruimte was voor de wedstrijd maar ook om ruimte lekker in het water te spelen. Er was ook voor muziek geregeld, want 
zoiets mag natuurlijk niet ontbreken. DJ David verzorgde de muzikale sfeer.  
 
We konden rekenen op zesentwintig kinderen en eenentwintig volwassenen die verdeeld werden over zes teams. Het 
zwembad werd omgetoverd tot een waar Oceanium waarbij ieder team een dierennaam meekreeg. Het zwemaquarium 
was gevuld met garnalen, haaien, kreeften, octopussen, pinguïns en roggen. Hierdoor was het dus een drukke 
beestenboel. De teams waren zo ingedeeld dat een ieder die met een vriendje of familielid had opgegeven met elkaar 
de wedstrijden kon spelen. Bijna ieder team heeft deze middag drie wedstrijden gespeeld. Aan het einde was er nog de 
traditionele wedstrijd van de ouders en begeleiders tegen de kinderen! Alle lijnen gingen aan de kant, het grote doel 
kwam nu in zicht en de finale stond op het punt van beginnen: Alle kinderen tegen de begeleiders van de middag en de 
ouders. Klinkt leuk maar als je weet dat alle deelnemers gelijktijdig in het water hebben gelegen… De kinderen waren 
ook dit jaar te sterk voor de ouders. Zij hebben tot nu toe alle wedstrijden tegen de ouders winnend afgesloten. Ook 
vandaag won de jeugd weer, als het verschil klein. De eindstand durven we hier eigenlijk niet eens neer te zetten, maar 
het moet toch gemeld worden: 2-1. Misschien is een idee dat de ouders, voordat het volgende toernooi gespeeld wordt, 
eerst maar eens even flink aan de conditie gaan werken. 
 
Van zo’n sportmiddag krijg je natuurlijk flinke honger en dat betekende dus….frietjes!!! Paulus Frietpaleis was inmiddels 
al aan komen rijden. We hebben gezellig met z’n allen gegeten en toen zat deze geslaagde middag er echt op waarna 
iedereen met een voldaan gevoel naar huis kon. Als herinnering aan deze dag was er voor iedere deelnemer een mooie 
gouden medaille.  
 
In het voorprogramma van de avond speelde Heren 1 een oefenwedstrijd tegen ZZ&PC De Devel 2 uit Zwijndrecht. Het 
was toen al gezellig druk in het zwembad. De wedstrijd werd gewonnen door ZVS.  
 
’s-Avonds was het aan de volwassenen om hun kunsten te laten zien. Met een aantal van honderdvijf deelnemers was 
het weer gezellig druk, een recordaantal voor ons want nog nooit waren er zoveel aanwezig tijdens ons toernooi (voor 
het eerst boven de honderd). Niet alleen actieve zwem- en waterpololeden van ZVS zetten hun beste beentje voort, ook 
waren er veel oud-leden die vroeger gezwommen en/of waterpolo gespeeld hebben bij ZVS om tijdens deze avond nog 
even een balletje te komen gooien. We konden ook veel vrienden/bekenden van buiten begroeten. Het 
avondprogramma kende zeven goed gevulde teams waarbij iedere ploeg meerdere wedstrijden speelde. Een ieder die 
niet hoefde te spelen was wel te vinden langs de badrand of aan de bar om onder het genot van een oliebol en/of 
drankje even bij te praten. Na afloop van de wedstrijden bleef het nog lang gezellig en voordat een ieder het in de gaten 
had was het al weer tijd om naar huis te gaan. 
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Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door: 

• Congos Solutions (’s-Gravendeel) 

• Schütz Benelux b.v. (Moerdijk) 

• AVIJS bouw & onderhoud (Heinenoord) 

• Installatiebedrijf P. van Dam (’s-Gravendeel) 

• Tax & Finance Hoeksche Waard (’s-Gravendeel) 

• Hoeksche Waard Bouw- en Interieur b.v. (’s-Gravendeel) 

• Hoeksche Waard Technisch Installatiewerk b.v. (’s-Gravendeel) 

• Oliebollenbakker: Lex Kleiberg (’s-Gravendeel) 

 
Al met al kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van het toernooi en kwamen er nog voordat de 
deur op slot zat al vragen over de volgende editie. We hopen dan ook dat we die weer kunnen noteren op de kalender. 
Via deze weg bedanken we de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers die deze dag tot een daverend succes 
hebben weten te brengen.  
 
De foto’s van de middag en avond zijn terug te vinden in ons fotoalbum op de website en zijn gemaakt door Marjolein 
Snippe, Geertje van Antwerpen-Boersma en Doris Tates-de Heer, waarvoor hartelijk dank. 
 
Organisatie Oliebollentoernooi ZVS 
(Robert van Son, Wessel Boersma, Dennis Brobbel) 
  



 Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
 Clubblad ”De Wellenkrabbel” 
  

 

’ZVS en social media, dat gaat prima samen!’. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Dit kan via onze website, Twitter, 
Facebook en Instagram. Deze Wellenkrabbel is ook altijd via onze website in kleur terug te lezen.         Pagina 18 van 24 
 

16/02/2023 
40e jaargang 
01 – februari 

 
 

 
 

 

 

 



 Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
 Clubblad ”De Wellenkrabbel” 
  

 

’ZVS en social media, dat gaat prima samen!’. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes. Dit kan via onze website, Twitter, 
Facebook en Instagram. Deze Wellenkrabbel is ook altijd via onze website in kleur terug te lezen.         Pagina 19 van 24 
 

16/02/2023 
40e jaargang 
01 – februari 

MiniPolo-toernooi Rotterdam 11 februari 2023. 
Meerdere keren per jaar wordt er door Regio West een MiniPolo-toernooi 
georganiseerd om de jongste spelers en speelsters van de F- (< 9 jaar) en E-jeugd (< 
11 jaar) op een eenvoudige wijze / spelenderwijs kennis te laten maken met deze 
sport. Bij MiniPolo is deelnemen belangrijker dan winnen en plezier beleven aan 
het waterpolospel staat voorop. De toernooien zijn er speciaal voor de kinderen 
die nog te jong zijn om aan de reguliere competitie deel te mogen nemen. Het is 
een eerste stap op weg naar de echte wedstrijden. 
 
Even terugtellen… Het waren op de dag af 1.085 dagen geleden dat we ons laatste 
MiniPolo-toernooi gespeeld hebben. Om precies te zijn was dat op 22 februari 
2020 in Barendrecht, dat is dus bijna drie jaar geleden. Niet veel later was daar het 
coronavirus en we weten allemaal hoe dat verder afliep. Gelukkig hebben we de 
draad weer op kunnen pakken en speelden we vandaag ons eerste toernooi van 
het seizoen. Voor mij was het ook weer even schakelen, want hoe ging het ook alweer? Daar hoefde ik gelukkig niet lang 
over na te denken. Vandaag was de organisatie van het toernooi in handen van SVH. 
 
Een paar jaar verder betekent ook dat we een nieuwe groep hebben. De kinderen van toen zijn gestopt of spelen 
inmiddels in hogere jeugdteams. Met drie nieuwe spelers gingen we vandaag proberen de ’s-Gravendeelse eer hoog te 
houden. Het ZVS-team in het ondiepe bestond uit Milan Schoester, Sem Hartman en Luciano Stolk. Voor alle drie was 
het vandaag de allereerste keer dus dat was erg spannend. Als extra hulp had ik vandaag Lynn Schoester en Roos 
Hartman langs de badrand. Eigenlijk zou de trainster Lilian van de Peerle er ook zijn, maar zij meldde zich helaas ziek. 
Hopelijk kan ze de volgende weer wel weer mee. 
 
Er stonden vandaag in het ondiepe bad vier wedstrijden op het programma. We speelden elke wedstrijd ‘thuis’, dus met 
de witte cap. Dat was natuurlijk erg makkelijk om te onthouden. Daar gingen we dan, de allereerste wedstrijd stond op 
het punt van beginnen. Eerst nog even de spelregels doorgenomen, ‘wat mag wel en wat niet’. Toen was daar het 
moment, we gingen beginnen. Brrrr…wat een koud water zeg! Dat betekende dus veel zwemmen om het warm krijgen. 
Dat kwam dan ook helemaal goed! Wat een enthousiasme gelijk, leuk! Het bad was best groot, zeker als je maar met 
twee veldspelers speelt. Later in het toernooi konden we rekenen op hulp van andere kinderen. 
 
De eerste tegenstander Z&PC De Gouwe 1 (Waddinxveen) wist maar nipt van ons te winnen. We boden goed 
weerstand, maar verloren toch met 1-2. De volgende wedstrijd was tegen ZZ&PC De Devel 1 (Zwijndrecht). Zij hadden 
maar liefst negen spelers in het team, daar was iets niet goed gegaan met het inschrijven. Gelukkig voor ons speelde ze 
niet allemaal tegelijkertijd, maar na kort overleg besloten we er twee van hen (Revi en Brent) bij ons mee te laten 
spelen. Op die manier hadden wij een groter team en kon de tegenstander ook meer spelen. Nu hadden wij er vijf en zij 
zeven, zodat we ‘vijf tegen vijf’ konden spelen. Dat was toch een stuk leuker spelen en…we wonnen met 3-0, wat een 
feest! De derde wedstrijd was tegen Niemo Barracuda 1 (Nieuwerkerk aan den IJssel) en daarvoor hadden we dit keer 
Joey en Daan te leen (ZZ&PC De Devel). Deze tegenstanders waren al iets groter dan wij, maar we lieten ons zeker niet 
aan de kant zetten. We boden flink tegenstand, maar helaas wonnen ze met 4-2 van ons. Ach, niet getreurd, ze waren 
nu eenmaal beter. De vierde en laatste wedstrijd was tegen ZZ&PC Rotterdam 1 en leek wel een finale om een 
kampioenschap. We hadden van de tegenstander nu een meisje (Marli) te leen zodat we beiden met vier spelers 
konden spelen. Wat een spanning, het ging de hele tijd gelijk op en er waren veel schoten én reddingen aan beide 
kanten. Het zou tot het laatste moment duren voordat de winnaar bekend was. Helaas waren wij dat niet, het werd 1-2 
maar wat ging het lekker!   
 
Ineens was het al weer afgelopen, wat ging deze middag toch eigenlijk weer snel. Traditiegetrouw waren er na afloop 
weer de bekende vaantjes voor alle kinderen. Natuurlijk mocht het maken van de teamfoto niet vergeten worden, want 
eerder mochten we niet naar huis. Lang hoeven we niet te wachten op het volgende toernooi, dat is zaterdag 18 
februari 2023 al. Dan gaan we met z’n allen naar Barendrecht. #zinin 
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‘Meedoen is belangrijker dan winnen, maar we willen natuurlijk wel altijd de wedstrijd winnen’, het is een bekende 
uitspraak. Goed samenspel, durven schieten en vooral niet bang zijn voor de tegenstander zijn belangrijke punten. 
Scoren is natuurlijk altijd leuk maar een doelpunt kun je alleen maken dankzij goed samenspel en een goede voorzet 
want dat is de sleutel tot het succes. Een doelpunt is dus belangrijk in de wedstrijd maar goed samenspel en een goede 
voorzet/assist zijn misschien nog wel belangrijker zelfs. Iedereen heeft vandaag zijn/haar uiterste best gedaan en heeft 
ook weer vooruitgang geboekt, dat was te zien tijdens de wedstrijden. Volgens mij heeft bijna iedereen nog weten te 
scoren ook. Goed gedaan allemaal!  
 
De foto’s van deze middag zijn terug te vinden in ons fotoalbum op de website. 
 
Wat was het weer een leuke en gezellige dag om op terug te kijken. 
 
Bedankt!  
 
Robert van Son 
Coach MiniPolo / F-jeugd  

 

 

  

© Robert van Son, Rebecca Stolk-Pagels, Annemiek Hartman en Tim Schoester 
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Masters zwemmen, daar ben je nóóit te oud voor. 
Zwemmen voor 20-plussers, bij de KNZB 'Masters zwemmen' genoemd, is 
een speciale klasse van wedstrijdzwemmen. Wedstrijdzwemmen voor 
Masters is voor iedereen mogelijk, op jouw eigen niveau. Of je nu als 
ervaren wedstrijdzwemmer nooit wil stoppen, of dat je op latere leeftijd 
een borstcrawl cursus gedaan hebt en het geleerde wilt toepassen in 
wedstrijdverband. Voor iedereen is er wedstrijdaanbod. De regels en 
afstanden zijn bijna hetzelfde als bij wedstrijdzwemmen, met enkele 
uitzonderingen. 
 
Een Master ben je al op jonge leeftijd: 
20-24 jaar: pre-Master 
25 jaar en ouder: Master 
 
De trainingen voor Masters vinden plaats naast of apart van de 
wedstrijdploeg. Wij bieden de mogelijkheid op verschillende niveaus conditioneel banen te zwemmen tot en met 
meedoen aan de reguliere zwemwedstrijden. Deze leden bepalen zelf of zij een startvergunning aanvragen en de 
frequentie voor wat betreft deelname aan de reguliere competitiewedstrijden. Op verzoek kunnen wij inschrijvingen 
voor Masters-wedstrijden en open nationale Masters-kampioenschappen verzorgen en deze wedstrijden begeleiden. De 
competitie in onze regio is de 'ROM Masters'.  
 
Door het seizoen heen worden tijdens de Masters-trainingen meerdere en diverse meetmomenten ingebouwd 
waarmee elk lid zijn vorderingen op gebied van conditionele en snelheidsverbeteringen kan inzien. Hiervoor is deelname 
aan wedstrijden niet noodzakelijk. 
 
Nieuwsgierig? Neem dan even contact op met Anja van de Peerle. Er is ook een algemene website over deze 
wedstrijden welke hier te vinden is. Deze wedstrijden worden opgenomen in de algemene wedstrijdkalender bij 
'Zwemmen'. 
 
Het overzicht van de wedstrijden en de resultaten van de deelnemers zijn in het menu 'Zwemmen' te vinden. 
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Medailles voor Inés Soto Wensveen en Jana Willemstein bij derde deel NZC. 
Zaterdag 28 januari 2023 werd het derde deel van de Nationale Zwemcompetitie (NZC) gezwommen 
in het Laco Sportcentrum te Strijen. 
 
Deelnemende verenigingen: De Kempvis (Spijkenisse), ZVS (’s-Gravendeel), ZV Strijen en 
Z&PC Rotterdam. 
 
ZVS was deze middag met slechts twee zwemsters present. Inés Soto Wensveen en Jana Willemstein zwommen beiden 
twee afstanden en wisten beiden eremetaal in de wacht te slepen. Er werden drie medailles behaald en ze verbeterden 
beiden eenmaal een persoonlijke besttijd. 
 
Goud: 
Jana Willemstein (100 meter wisselslag en 50 meter vrije slag) 
 
Zilver: 
- 
 
Brons: 
Inés Soto Wensveen (50 meter rugslag) 
 
Robert van Son 
Redactie Zwem- en Waterpolovereniging ZVS  
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Uw advertentie op deze plek? 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Wij helpen graag verder. 

 
Voor meer informatie: 

Robert van Son 
06-46213003 

redactie@zvs.nu 
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De laatste pagina. 
Dit is alweer de laatste pagina van deze Wellenkrabbel. Zoals je heb kunnen zien staat het clubblad weer helemaal vol 
met stukjes die allemaal zijn geschreven door verschillende leden van onze vereniging. 

Maar als jij ook nog leuke ideeën of suggesties hebt voor het clubblad mag je het me gerust laten weten? Wil je een 
keer zelf wat schrijven over bijvoorbeeld een wedstrijd of iets anders? Wil je iemand van binnen de vereniging 
interviewen? Of heb je nog andere dingen die je wilt zien in je clubblad? Laat het me even weten. Je kunt je bijdrage aan 
mij geven of e-mailen naar redactie@zvs.nu maar doe dit wel vóór de hieronder genoemde datum. Na deze datum kun 
je je kopij dan ook niet meer inleveren, dus wees op tijd. Hoe eerder je het inlevert, hoe eerder het clubblad klaar is. 
 
 
KOPIJ INLEVEREN VOOR 1 APRIL 2023 (DIGITALE EDITIE) 
 
 
Houdt voor resultaten en verslagen van de zwemmers en waterpoloërs 
de social media, onze website, regionale radio en de kranten goed in 
de gaten. Zoals gebruikelijk zullen overal weer nieuwsberichten 
verschijnen en te horen zijn omtrent de prestaties van de leden. 
 
Robert van Son 
Redactie Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
 
 

 

  


