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Nieuwsbrief van Vivax Oegstgeest

Langs de kant
Februari – mei 2020

Terugblik op de ouder-kind training
van zondag 19 januari

Vivax verjaardagkalender:

Voordat er een wedstrijd gespeeld kon worden,
werden de ouders uitgenodigd om samen met hun
kind(eren) een warming-up te doen. Wat wij zo leuk
vinden aan de ouder-kind training is het plezier
hebben met elkaar. Onder begeleiding van de
trainers werd er lekker ingezwommen, het over
gooien van de bal naar elkaar werd geoefend en
werd er een balletje op het doel getracht te gooien.

Timo

CJ-1

12 Febr.

Mika

DG-1

3 Maart

Levi H

EG-1

7 Maart

Sintani

EG-1

5 April

Tristan

DG-1

8 April

De grote opkomst van ouders zorgde voor een vol
zwembad, enthousiaste kinderen en een spannend
wedstrijdje aan het einde van de training. De
ouders lieten zich niet zomaar aan de kant
zwemmen door de kinderen en waren goed op de
hoogte hoe ze het beste konden verdedigen. In de
eerste helft ging het dan ook gelijk op met als
resultaat van 1-1.

Bram

H-1

10 April

Marts

DG-1

21 April

Christina

DG-1

22 April

Buys

CJ-1

14 Mei

Jasmijn

EG-1

20 Mei

Simon

CJ-1

29 Mei

In de tweede helft speelde de vermoeidheid bij de
ouders een grote rol, hierin zag je dat de conditie
van de ouders niet al te best is, hier nam de jeugd
dan ook meteen gebruik van. Het resultaat was dan
ook een uitgelaten groep kinderen die zeer tevreden
waren en ouders die heel veel waardering hebben
voor hun kinderen met hun waterpolo vaardigheden

Cato

Mini

30 Mei

Agenda:
22 maart
5 April
19 April
25 April

vriendje en vriendinnetjes
zwemmen
Afgelast
Paasontbijt na de training in het
clubhuis
Vossenjacht na de trainingen.
Om 13:00 uur weer ophalen
Diploma zwemmen

Op zondag 26 januari speelde de mini’s hun
minitoernooi in Alphen aan de Rijn.
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Voorafgaand werden alle teams welkom
geheten met een gezellige lichtshow en gezellige
muziek.

Een aantal weken geleden zijn er enkele
bestellingen doorgegeven voor nieuwe
badkleding.
De bestelling was zo minimaal, dat we in
goed overleg hebben besloten om deze nu
niet te bestellen.
Dit omdat er een minimale afname moet
zijn om een bestelling te doen en daar
zaten we jammer genoeg niet aan. Tevens
is het waterpolo seizoen bijna voorbij.

AZC Alphen had er een
leuk feest van gemaakt.
De mini's die deze keer
meespeelden waren:
Levi, Maxime, Louis,
Anna, Thomas, Vinz,
Paula, Ferre, Isolde,
Cato.

We gaan ervan uit dat er voor de
zomervakantie meer bestellingen nodig
zijn, zodat we in september als het nieuwe
seizoen begint, allemaal in de nieuwe
badkleding kunnen zwemmen

Ze hadden er allemaal super veel lol in en wat gaan ze
goed vooruit!

Nu Joost (de vader van Lydia uit
het DG-team) in het bestuur is
gegaan, wil hij graag zijn stokje
doorgeven als
vertrouwenspersoon.

De jongens/ heren kunnen kiezen uit de
volgende maten:
128,140,152, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL &
XXXL
De meisjes/ dames kunnen uit de
volgende maten kiezen: 128,140,152, 34,
36, 38, 40, 42, 44, 46 & 48

Omdat we Ineke (moeder van Bram uit de Heren 1) als
vrouwelijke vertrouwenspersoon hebben, zijn we nu
op zoek naar een mannelijke vertrouwenspersoon.

Er zijn geen pasmodellen beschikbaar,
maar als er echt twijfel is kan je altijd
binnen je eigen team kijken of je zijn of
haar badkleding eens mag passen.

Wie van de mannelijke leden wil dit samen met Ineke
op pakken?

Geef je bestelling door aan Danielle

Vriendje en vriendinnetje
zwemmen:
Heeft jouw vriendje of
vriendinnetje minimaal een Bdiploma en zou hij of zij wel
meer willen doen met
zwemmen, dan is waterpolo
misschien wel wat voor hun?
Kom gezellig samen naar de
training om te kijken of ze het
leuk vinden, om met deze
sport verder te gaan.
Op de agenda stond dit
gepland op zondag 22 maart.
Maar omdat het bestuur heeft
besloten om het advies van de
KNZB over te nemen inzake
het coronavirus, zal hier een
nieuwe datum voor worden
gepland

Op woensdag 19 februari jl. vond er een algemene ledenvergadering
van Vivax plaats in de clubruimte in Poelmeer.
De vergadering had een vrije inloop waaraan zo’n 25 leden gehoor
aan hadden gegeven. Allereerst werden de notulen van de vorige
leden vergadering vastgesteld en kregen de verschillende
commissies het woord om het afgelopen jaar samen te vatten
Daarna gaf ook het ‘oude’ bestuur een samenvatting van het jaar
2019. Het was een feestelijk jaar met het 50-jarig bestaan en ook
een jaar van reflectie voor het zittende bestuur over de koers van
Vivax. Na het bespreken van het jaarverslag kon worden overgegaan
tot de benoeming van een nieuw bestuur.
Tot slot willen we enkele ‘’oud-bestuursleden’’ bedanken, voor hun
inzet de afgelopen jaren.
Te beginnen met Krista Veldhuyzen, zij was voor vele ouders het
aanspreekpunt als het ging om badkleding en nieuwe leden werven
bij de open trainingen. Maar Krista was ook de secretaris, dit stokje
wordt nu overgenomen door Joost Wellen.
Op deze avond werd tot slot Ruurd van Dijk
in het zonnetje gezet. Ruurd heeft zich 12 jaar
ingezet voor Vivax. Eerst als voorzitter, later
als penningmeester.
Na 12 jaar geeft Ruurd het stokje over aan
Taco van der Schraaf. Dit in het kader van verjonging van het
bestuur.

Ruim 31 diploma’s werden er uitgereikt bij het
diploma zwemmen van Vivax op zaterdag 29 februari.
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Eens in de 4 jaar telt
de maand februari 29
dagen en hebben we
dus een bonusdag. Op
deze bonus dag
hebben we er een
speciale dag van
gemaakt.
Na weken lange voorbereiding mochten de kinderen
ten overstaan van een volle zwemzaal, laten zien dat
ze over de juiste vaardigheden beschikken. En dat
deden ze vol overgave!
Gefeliciteerd allemaal
met deze mooie
prestatie op deze
bijzondere dag.

Na 5 gaan we weer op kamp! De laatste keer
dat we dit deden was in 2015 en dat was
toen een groot succes.
Omdat we een groeiende vereniging zijn
hebben we de groep in 2-en gedeeld:
het DG en CJ team. Zij hebben een
jeugdkamp van vrijdag 12 juni tot en
met zondag 14 juni.
- Voor de mini’s en het EG-team zal er
een 24 uurs kamp zijn. Dit is van
zaterdag 13 juni 13:30 tot en met
zondag 14 juni 14:00
Ben je tussen de (6) 7
en 16 jaar, schrijf je
dan snel in! Dit jaar
kunnen er 40 kinderen
mee.
Vul voor 12 april het
Inschrijfformulier in en mail dit naar
roos.veldhuyzen@gmail.com

Op zondag 19 april staat er een gezellige vossenjacht op de agenda.
Doel van het spel is om "vossen" te vinden, en van die vossen een stempel of ander teken te
bemachtigen. Wie uiteindelijk de meeste vossen heeft weten te vinden is winnaar.
Wij hebben nog vossen nodig, de vraag is dan ook: wie van het CJ-team en of wie van de ouders willen
de vos spelen? Geef dit door aan Chris, Daan, Femke, Danielle of Roos.
De vossenjacht zal na 10:00 van start gaan. De kinderen eten een broodje, zodat ze niet met een lege
maag de vossen gaan zoeken. Om 13:00 zijn we weer terug in het clubhuis en kunnen de kinderen weer
opgehaald worden.

-

De meiden van het DG-1 team nu verplicht zijn om met
een badmuts te zwemmen. Dit is voor de meiden best wel
een beetje wennen

-

De miniwaterpolo van zondag 9 februari niet door ging
omdat het zo hard waaide dat de KNZB het niet
verantwoord vond om het door te laten gaan.

-

Er 31 kinderen hebben afgezwommen op 29 februari.

-

We een nieuw bestuur hebben!

-

We dit jaar op jeugdkamp gaan en je hiervoor kan
inschrijven
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Agenda minitoernooien:
Zaterdag 14 maart

bij ZVL in Leiden

Afgelast door de KNZB

Zondag 29 maart

bij NZ&PC in Noordwijk

Afgelast door de KNZB

Agenda EG-1
Zaterdag 14 maart

Uit bij WIDEX GZC DONK in Gouda

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 21 maart

Uit bij d’ELFT in Delft

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 28 maart

Uit bij waterpolo Reside SG in Den-Haag

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 4 april

Thuis tegen WZC Zoetermeer

Zaterdag 18 april

Uit WZK in Wassenaar
Agenda DG-1:

Zaterdag 14 maart

Uit bij ZDHC in Den-Haag

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 21 maart

Uit bij NZ&PC in Noordwijk

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 18 April

Uit bij Z&PC in Alkemade

Afgelast door de KNZB

Agenda CJ-1
Zaterdag 14 maart

Uit bij DSZ/DES in Den-Haag

Zaterdag 4 April

Thuis tegen de Vliet

Afgelast door de KNZB

Agenda H-1
Zaterdag 14 maart

Uit tegen de Reigers in Den-Haag

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 21 maart

Uit tegen NZ&PC in Noordwijk

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 28 maart

Uit tegen WZK in Wassenaar

Afgelast door de KNZB

Zaterdag 4 April

Thuis tegen de Vliet

Zaterdag 18 April

Uit tegen WZC in Wassenaar

Het bestuur van VIVAX heeft
besloten om het advies
van de KNZB over te nemen.
Dit houdt in dat per direct alle
VIVAX-verenigingsactiviteiten worden uitgesteld tot
31 maart 2020. Er zijn dus vanaf nu geen
trainingen, wedstrijden of lessen.

Het is weer een volle editie geworden met
veel leuke en belangrijke informatie. Veel
leesplezier alvast.
Tot slot wil ik Ad bedanken voor het toe
sturen van enkele foto’s.
Met een sportieve groet, Danielle

