[Typ  hier]  
Nieuwsbrief van Vivax Oegstgeest
  

Langs de kant
April – Mei 2019
  

Zondag 24 maart stond er na de
waterpolo training, een gezellige
vossenjacht op de agenda. Nadat de
mini’s klaar waren, konden zij zichzelf
even opladen in de kantine met een
gezellig filmpje en nadat ook de andere
klaar waren om 10:00 stond er een
heerlijke ontbijt klaar. Zo gingen de
kinderen niet op een lege maag het bos
in.
  

Op woensdagavond   6 en 13 maart stond
de W-cursus op de agenda. Deze avond
  
hebben we veel enthousiaste ouders
  
mogen verwelkomen.
  

De cursus
is
  
met veel
  
enthousiasme
  
en kennis,
   door
gegeven
Chris   in ons
  
clubhuis.

  
  
Er waren 2 theorie avonden waarop alle
  
deelnemers een heel
stuk wijzer werden
  
van de spelregels van
   het waterpolo spel.
  
Dit werd afgerond op
   20 maart met een
examen, deze groep   is met vlag en wimpel
geslaagd. Gefeliciteerd!
  
  
  
Wij feliciteren met   het behalen van de W  
cursus:
  
  
Johan, Jean-Charles,
Daan, Renske,
   Krista,
   Simone,
  
  
Marjolijn,   Ramon,
   Robert,
   Gijs,
   Peter,   Joost,   Josine,
  
  
Marlies,
Heike
en   Teresa
  
  
met het behalen va het W-examen.
  
  
  

Na een korte uitleg door Roos, zijn de
groepjes vertrokken naar het Leidse Hout
bos om daar de verschillende vossen te
zoeken.
Totaal
waren er
7 vossen
en al snel
werd de
eerste vos
gevonden.
Toen elk
groepje
alle vossen
hadden gevonden, liepen ze weer terug
naar het zwembad waar ze de juiste
antwoorden aan Roos en Anika konden
geven.
Alle groepjes hadden de antwoorden juist
en deze inzet werd dan ook beloond met
kortingskaartjes voor disco zwemmen.
Er was 1 groepje die stak er bovenuit en
dat was het groepje van Frank.
In zijn
groepje
zaten; Paula,
Thomas,
Vinz en
Maxime.
Zij kregen een heerlijke spek-lolly
Gefeliciteerd toppertjes!
  

Op zaterdag 6 april 2019 hebben 18 kinderen
[Typ  hier]   hun zwemdiploma A-B of C behaald. In
het zwembad lieten zij zien over de benodigde vaardigheden te beschikken om het
betreffende diploma in de wacht te slepen.
  

  

  

  

  
   en vrienden
Onder aanmoediging
van vaders, moeders, broers, zussen, familie
  
  
zwommen de examenkandidaten zich naar het felbegeerde zwemdiploma.

Zwemdiploma A:

Zwemdiploma B:

Zwemdiploma C:

Tevens deden
Catherina
er 16 kinderen zwemexamen
Isabel
voor hun zwemvaardigheidMichael
diploma
Lisa

Thomas

James

Julie

Lachlan

Thor

Eiso

Jurgen

Joppe

Senna

Christiaan

Jelle

Myrthe

Senna

Feya

Sophie

Florian

Noa

Anna

Dewi
Femke
Emilie

  

  

Plankspringen 1:

Plankspringen 2:

Plankspringen 3:

Tom

Diego

Asne

Clarice
Zwemvaardigheid 1:

Zwemvaardigheid 2:

Zwemvaardigheid 3:

Nynke

Elise P

Olie

Elise V

Madelief

Rosalina

Brik
Esmeralda
Lars

  

  

Wij feliciteren alle 34 kinderen met het behalen van hun zwemdiploma.
Balvaardigheid 1
Balvaardigheid 2:
Snorkelen 3:
Jullie zijnDaphne
echte zwem kanjers.

Tobian

Menno

Natasja
  

  

Wij feliciteren alle kinderen met het
behalen van hun zwemdiploma.
Jullie zijn echte zwem kanjers

  

Even aandacht voor het volgende:
[Typ  hier]  
Voor aankomend
  
seizoen 2019-2020
   een
hebben we
  
uitdaging.

h

  
  
Met trots kunnen we een extra team gaan
  
inschrijven, waardoor
we een paar extra
  
scheidsrechters nodig hebben.
  
  
Dit is nodig om een   nieuw team in te
kunnen schrijven.   
  
Neen even contact   op met Krista of Chris
voor meer informatie.
   We hebben er
minimaal 2 nodig, misschien
ben jij het
  
wel? Maar meer aanmeldingen
mogen
  
natuurlijk ook.
  
  
  
  
  
Activiteiten
   in April - Mei:
  
21 april
geen training
i.v.m. eerste
  
paasdag
  
  
  
22 april
geen training
i.v.m. tweede
  
paasdag
  

27 april

Alle lessen komen te vervallen

11 mei

kijklessen

15 mei

kijklessen

22 mei

Algemene ledenvergadering

26 mei

mini waterpolo wedstrijd in
Roelofarendsveen

30 mei

hemelvaart

-‐  
-‐  
-‐  

-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

-‐  
-‐  

-‐  

  

-‐  

Als je de W-cursus hebt behaald,
deze niet kan verlopen.
Stefan, Chris en Rick de cursus
waterpolo trainer 2 volgen.
Er in april weer heel veel kinderen
heel blij zijn geworden met hun
behaalde zwemdiploma
Tweede paasdag geen zwem
trainingen zijn
Op koningsdag alle zwemlessen
niet doorgaan
Er op 11 en 15 mei kijklessen zijn
Er op 22 mei een algemene leden
vergadering is om 20:30 in het
clubhuis.
Het
waterpolo
seizoen
qua
wedstrijden is afgelopen
Tristan en Lydia uit het EG1 team
heel veel doelpunten hebben
gemaakt.
De coaches van het EG-team voor
het hele team feitjes hebben
opgeschreven,
dit
hebben
voorgelezen en hun een bloem en
een medaille hebben gegeven
  

Zwemles dagen en tijden van Vivax:
Woensdagavond

18:00-18:45
18:45-19:30

Zaterdagochtend

08:00-08:45
08:45-09:30
09:30-10:15
10:15-10:55
10:55-11:35
11:35-12:15

A-les
B-les
C-les
zwemvaardigheid 1,2 en 3 brevet
Trim/ conditiezwemmen
C-les
Zwemvaardigheid 1,2, en 3 brevet
A-les in het diepe bad
B-les in het diepe bad
A-les combinatie
A-les beenslag
A-les watergewenning

Nieuw in langs de lijn is het onderdeel
‘Even
[Typ  hier]  
voorstellen’ Deze keer met Chris.

Op 22 mei aanstaande zijn jullie
van harte uitgenodigd voor de
algemene ledenvergadering.

  
Chris
Jordaans, 25 jaar
en woont in Oegstgeest

  
  
  
  
  
  

Chris was 6 jaar toen hij
meedeed bij een
ouder-kind training, deze
werd toen al gegeven door
  
Peter. Voor wie Peter niet
  
kent….. Peter is de
  
trainer en coach van
de
  
mini’s en het EG-1    team
op de zondagochtend.
  

De vergadering wordt gehouden in
het clubhuis van VIVAX.
Deze is vanaf 20:15 open, om
20:30 willen we starten

  

Toen Chris 16 was, begon   hij zelf training te
geven, dit was toen nog bij   zwembad de Zijl.
Hier heeft hij zijn teamgenoot van heren 1   Daan
training gegeven. Chris speelt al zijn hele   leven
  voor Vivax. Nooit weg geweest
  
  
  
en altijd blijven
geloven
in
de
Vivax
spirit.
Chris zet zich niet alleen in als waterpolo speler,
maar geeft ook training op de maandagavond de
donderdagavond en de zondagochtend, is
scheidsrechter bij VIVAX   en fluit met grote
  
regelmaat een wedstrijd voor
de KNZB.

  
  

  

  

Zelf werkt Chris als logistiek medewerker in een
   ontspanning speelt
magazijn in Leiden. Voor de
hij in zijn vrije tijd met veel plezier en passie in
‘the Band of Liberation’ waar Chris op de
doedelzak speelt. Ook maakt Chris graag een
mooi ritje in zijn eigen legervrachtwagen.

Voor elke liter brandstof die je bij
Detom
peut
tankt
aan
de
Rhijngeesterstraatweg
42
in
Oegstgeest, gaat er 1 cent naar onze
een vereniging. Stop je bonnetje in de
Vivax gleuf, dit heeft ervoor nu al voor
gezorgd dat we een aantal heren
waterpoloballen hebben kunnen
aanschaffen.

Voor de volgende editie geeft Chris de bal-pen
door aan Stephan Tromm.

Binnenkort kan er weer zwemkleding besteld worden. Een tot twee keer per jaar doen wij
een bestelling van zwemkleding,
dit omdat we gebonden zijn aan de minimale bestel
  
mogelijkheden, en om de prijs zo laag mogelijk te houden.
Maatlabel broekjes:
Maat: 116, 128, 140, 152, XXS, XS, S, M, L. XL, XXL
Maatlabel badpak
128, 140, 152, 164, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Let op: De badpakken vallen klein, bestel een maat
groter dan jouw kledingmaat. Uiterlijk eind juni gaat
de bestelling naar de leverancier, na de vakantie
zullen ze klaar zijn, voor het nieuwe seizoen. Houd er
wel rekening mee bij het bestellen, dat kinderen in
de vakantie een groeispurt kunnen maken!
De bestelling kan dan worden doorgeven aan Danielle Dekker
  

  

Contributie waterpolo: [Typ  hier]  
Jaarkaart KNZB
Jeugd < 12 jaar
Leden > 12 jaar
Trainers lid

€
€
€
€

45.=
56,=
70,=
56,=

p/jaar
per 2 mnd. (5x p/jr)
per 2 mnd. (5x p/jr)
per 2 mnd. (5x p/jr)

Tarieven zwemles:
Contributie leszwemmen (alle
diploma’s) € 30,- per maand.
Losse zwemlessen zijn € 7,50

Inschrijfgeld (éénmalig bij aanmelding)
€ 12,50

Het inschrijfgeld is eenmalig

Opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli
of per 1 januari met een opzegtermijn van 1
maand. Dit moet je schriftelijk of per e-mail te
melden bij de ledenadministratie.

€ 12,50
  
  

(Opzeggen voor 1 juni betekent betalen tot 30
juni. Opzeggen voor 1 december betekent
betalen tot 31 december.
  

Zondag 14 April hebben Roos, Anika en Joost
een heerlijke en goed verzorgde paasontbijt
geregeld voor alle kinderen. Dit allemaal is
gesponseerd door de Albert Heijn in de
Kempenaarstraat.
De eerste groep, onze mini’s waren klaar met
trainen om 9:15 het was dan ook een feestelijke
verrassing toen ze het clubhuis in stapte en
daar een gedekte tafel zagen met lekkere
broodjes, sapjes, gekookte eieren en een
chocoladepaashaas. Na zo’n training gaat dat er
prima in.
Om 10:00 was het de beurt aan de E-tjes en de
CJ-s. Ook deze sportieve toppers hebben hard
getraind en lusten na de training wel iets
lekkers.

Onze vereniging kan niet bestaan zonder alle vrijwilligers. Denk daarbij aan alle
trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters, materiaalmensen, de sponsorcommissie,
de feestcommissie, het bestuur en nog vele anderen die zich inzetten voor VIVAX.
Lijkt het je ook leuk om hieraan deel te nemen en iets te willen doen voor de club. Laat
het weten aan Krista waar je belangstelling naar uit gaat.
  

Op 13 april hebben we allemaal de [Typ  hier]  
laatste
thuiswedstrijd gespeeld van dit seizoen.
Om 17:30 speelde het EG1 team de wedstrijd
tegen BZ&PC. Het was heel spannend, het
EG-team stond eerst voor, maar de
tegenstanders wisten heel goed terug te
knokken. Op het laatste moment wisten ze
nog een keer te scoren en werd het gelijkspel.
Het was een spannende en sportieve
wedstrijd.

Om het leuke en sportieve seizoen af
te sluiten, werden alle teams
getrakteerd met een lekkere snack in
de kantine.
Na mooie worden van de coach van
het EG en het CJ-team, konden deze
toppers lekker eten.

Om 18:10 waren de CJ1 aan de beurt, Ze
hadden het spel goed in hun hoofd, ze waren
goed warmgedraaid. Binnen 1 minuut wisten
ze al te scoren. Het CJ-team wist de winst
goed vast te houden en hebben dan ook
gewonnen.

We hebben een gezellig waterpolo
seizoen gehad maar vooral wat
hebben we allemaal ons best gedaan.
Dit zijn de eindstanden geworden van
onze teams:
Tot slot waren de heren 1 om 18:55 aan de
beurt. De heren begonnen goed maar ze
hadden het ook wat moeilijker, wisten er toch
3 in te gooien. Jammer genoeg lukte het de
heren niet om de winst naar hun toe te
trekken en verloren deze.

-   Heren 1:
-   CJ1:
-   EG1:

9-de plek
8-ste plek
3-de plek
  

  
Het team van de Heren
1 hebben dit
seizoen totaal 109 keer weten
te scoren.
  

Het team   van de CJ-1 heeft dit
seizoen   totaal 29 keer weten
   te scoren.
  

En tot slot wist
het team van de EG-1
  
  
dit seizoen totaal 146 keer te scoren.

De uitslag van de gespeelde wedstrijden zijn:
EG1 – BZ&PC EG1
CJ1 – DSZ CJ1
H1 – de Reigers H5

9-9
8-1
3 - 10
  
  

  
  
  
  

Dit hebben we gezellig afgesloten met een
lekker hapje en drankje in de kantine.
  

  
  
  
Topscorers
   van dit seizoen zijn:
  

Stan
Bram
Tristan
Lydia

heren 1
CJ1
EG1
EG1
  

25
10
68
27

x
x
x
x

Afgelopen zondag 14 april speelden [Typ  hier]  
het EG1 hun
inhaalwedstrijd om 16:15 uur in Waddinxveen
tegen Z&PC de Gouwe.
  

De competitie was zeer spannend,
werd het een wel
  
of geen gedeelde derde plek in   de competitie. Om de
  
derde plek toe te eigenen moesten
we deze wedstrijd
  
winnen.

  
  
Met het team vertrokken naar
Waddinxveen, ze
hadden er allemaal zin in net   zoals de meegekomen
  
toeschouwers.
  
  
De wedstrijd was spannend, in het begin gingen de
  
teams gelijk op en waren   ze echt aan elkaar
gewaagd. Door beide teams werd
er gescoord en na
  
de rust wist het EG-team nog een keer   te scoren
maar het was een lastig spel.  
Beide teams wisten goed te   verdedigen en hielden
de spanning hoog. Vlak na het
   derde kwartje kwam
het weer op gelijk spel, maar
   toen pakte het EGteam de voorsprong en hebben
deze ook niet meer
  
uit handen gegeven.
  
  
De eindstand is 2-8 in het   voordeel van het EG   heel er trots op dit
team geworden! Wij dan ook
jonge team. Vorig jaar zat    dit hele team nog te
   het eerst mee gedaan
spelen bij de mini’s en nu voor
aan de officiële wedstrijden.   
  
  
Het team bestaat uit: Tristan, Lydia, Jasmijn, Mats,
  
Sepp, Feline, Nine, Levi H, Lizzy en Steffie
  
  
De coaches Taco, Ramon    en Femke (manager)
kijken terug op een geslaagd   en gezellig seizoen.
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ik heb weer met veel plezier aan deze editie gewerkt, de volgende langs de lijn zal eind
juni begin juli zijn. Heb je tips of een leuk verhaal laat het mij (Danielle Dekker) weten.
Bij deze wil ik Ad Jordaans en Roos Veldhuyzen bedanken voor het maken van de
foto’s.
  

[Typ  hier]  

  

