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Van de
redactie
Beste lezer,
Ten eerste de beste wensen voor 2019!
Ook in 2019 gaan wij als vereniging
zorgen voor een fantastisch clubblad. Ik
heb weer zonder moeite kopij mogen
ontvangen. Ik vertrouw er op dat dit zo
blijft.
In dit nummer wordt er veel aandacht
gegeven aan het (beter) leren zwemmen
op latere leeftijd. Als vereniging geven wij
ook zwemlessen aan deze doelgroep.
Je kan veel over dit onderwerp lezen aan
de andere kant van het clubblad. Dus
draai het blad maar snel om ;)!

Vergeet woensdag 27 maart niet in je
agenda te schrijven! De algemene
ledenvergadering in het Hofbad.
Graag wil ik alle vrijwilligers weer
bedanken die mee hebben gewerkt aan
dit clubblad.

Tot HaZie-AAN

Aankondiging
Algemene ledenvergadering

Peter

Op WOENSDAG 27 MAART 2019 wordt weer de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden.
Deze vindt plaats in de vergaderzaal van het Hofbad en vangt aan om 19:30 u
(zaal open om 19:00 u).
Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. Zie verder de Agenda ...
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Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG

Algemene ledenvergadering H.Z.ZIAN 2019

Datum

: 27 maart 2019

Locatie : Zwembad Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA Den Haag
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur (zaal open om 19:00 u)

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Herdenkingen en huldigingen
5. Notulen Algemene ledenvergadering 28 maart 2018 *)
6. Notulen Buitengewone Algemene ledenvergadering 31 oktober 2018 *)
7. Jaarverslagen 2018 *)
8. Financieel verslag H.Z.ZIAN 2018 *)
9. Verslag Kascommissie
10. Benoeming Kascommissie 2019
11. Contributies en tarieven 2019
12. Vaststellen begroting 2019 *)
13. Bestuursverkiezing en benoeming commissies **)
14. Rondvraag
15. Sluiting.

*) genoemde stukken zijn vanaf 20 maart 2019 op te vragen via het secretariaat: secretaris@hzzian.nl
Vragen over het financieel verslag dienen uiterlijk 2 dagen van te voren ingediend te worden bij
penningmeester@hzzian.nl, zodat deze goed kunnen worden voorbereid.
**) De penningmeester Caroline Boonstra treedt tussentijds af en is niet herkiesbaar. De voorzitter Ron Verroen
en de secretaris Paul Westra zijn aftredend en herkiesbaar. Tot 20 maart kunnen door het bestuur of ten
minste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor de te vervullen vacatures. Door de algemene
ledenvergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4

Van
de bestuurstafel
Van het bestuur en redactie treft u hier
weer een uitgave van ons clubblad aan.
Daar is toch altijd weer wat druk voor
nodig. Zeker bij deze uitgave.
Op 27 maart 2019 hebben wij weer
onze jaarlijks terugkerende ALV. Daar
zijn in de statuten regels voor
opgenomen om u te informeren. Eén
van die regels is dat het tijdig moet
gebeuren. Dat tijdig is ook weer
omschreven als “tenminste 14 dagen”
de dag van verzenden en van
vergaderen niet meegerekend. U leest
het goed. Oude regels die niet echt uit
een tijd komen die bijna helemaal
digitaal is. Maar goed, u kunt dus in
en via dit blad kennisnemen van de
voorgenomen ALV op 27 maart 2019.
En ik hoop dat we op tijd zijn. Die hoop
zit weer in het feit dat het allemaal werk
“erbij” is zonder professionele
ondersteuning. Maar daar gaan we wel
naar toe.

Onze penningmeester,
Caroline Boonstra, treedt tussentijds af
en gezien de werkzaamheden die zij
deed voor H.Z.ZIAN hebben wij
gemeend om op zoek te gaan naar
een andere penningmeester. Maar het
bestuur wil ook wat werk van
de penningmeester onderbrengen bij
een professionele organisaties.
Hierdoor hopen wij dat het werk van
penningmeester aantrekkelijk blijft.
Want het blijft weliswaar leuk werk,
maar wel veel werk. Die bulk hopen we
er met deze actie uitgehaald te hebben.
Nu de nieuwe penningmeester nog!

Onze vereniging H.Z.ZIAN zit met nog
meer zwem- en poloverenigingen in een
vereniging TZDH,
een samenwerkingsverband “Hofbad”.
Doel van deze samenwerking is en
was het financieel faciliteren van de
waterpolo, het wedstrijdzwemmen, het
schoonspringen en het kunstzwemmen.
Inmiddels bestaat deze samenwerking
vanaf 2012, dus zo’n 7 jaar. Ook deze

vereniging hield haar jaarlijkse ALV. Als
je zo’n bijeenkomst bijwoont, ontkom je
niet aan de gedachten dat er veel werk,
heel veel werk gaat zitten om
de TOPSPORT te faciliteren. Dat vele
werk kan wel eens de reden zijn dat de
communicatie niet goed loopt of er zelfs
helemaal niet is. Dan blijkt achteraf dat
een bestuur, ondanks dat
zij vertegenwoordigers zijn van de
aangesloten verenigingen, het niet zo
nauw nemen met de communicatie.
Was het alleen maar
de communicatie, alla…..maar er
worden besluiten genomen die niet aan
het bestuur zijn, maar aan
de aangesloten verenigingen
voorgelegd hadden moeten worden. Het
gaat namelijk financieel nog steeds niet
goed met de stichting Hofspetters. Daar
zijn allemaal redenen voor aan
te voeren, maar de belangrijkste reden
is wel dat er nooit goed met
de gemeente Den Haag is
onderhandeld.
Ooit opgezet als geldmachine voor de
TOPSPORT, met weliswaar
een kritische kanttekening van deze
voorzitter, komt men nu, via een brief
van de voorzitter van dat bestuur, de
verenigingen vertellen dat we het niet
moeten zien als geldmachine maar als
kweekvijver voor de topsport. Heb ik nu
al die jaren dat we praten over geld iets
over het hoofd gezien? Zijn er niet al
heel veel kweekvijvers in Den Haag die
we de aangesloten verenigingen
noemen? Worden we nu het bos in
gestuurd? We hebben het nooit goed
gezien?
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Ik zou hier nog een heel lang stuk over
kunnen schrijven, maar uiteindelijk komt
de aap uit de mouw.
Stichting Hofspetters is gewoon een
vereniging, net als onze verenigingen
die het geld bijeen moet sprokkelen
om te kunnen overleven. Net als onze
verenigingen. En de lachende derde?
Dat is de gemeente Den Haag. Die
vangt huur, hoeft nagenoeg geen
personeel in te zetten, betaald dan
natuurlijk ook geen pensioenen uit en
ga zo maar door. Dank zij
de samenwerkende verengingen in de
TZDH.
Wethouder de Mos, werk aan de winkel
als u in het Hofbad Haagse TOPSPORT
wilt zien. Uiteindelijk is het HOFBAD
daarvoor gebouwd. Halveer die
uurtarieven!!!!
Namens het bestuur van H.Z.ZIAN,
Ron Verroen, voorzitter

Uw G&W Gezondheidswinkel op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de
Reinkenstraat is gespecialiseerd in:
homeopathie, fytotherapie, voedingssupplementen, natuurlijke cosmetica,
natuurlijke haarverf, kruidentheeën, gezondheidstheeën, enz.
Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18.00
Donderdag 9:00 tot 18:00

Dinsdag 9:00 tot 18:00
Vrijdag 9:00 tot 18:00

Woensdag 9:00 tot 18:00
Zaterdag 9:00 tot 17:00

G&W Kessler wordt geleid door Rikki , samen met haar team: Tamara, Irma, Wilma en Sharida.
Bezoek onze schoonheidssalon Kessler voor een heerlijke ontspannende behandeling bij onze
schoonheidsspecialiste Sharida.
In de salon word uitsluitend gewerkt met natuurzuivere cosmetica. Voor een pedicurebehandeling kunt u
bij ons terecht bij Marlies Scholtes.
Op woensdag heeft Natuurgeneeskundig Therapeut Guido Sanen
praktijk in onze winkel.
G&W GezondheidsDrogist Kessler
Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag
Tel.:070-3452210, Email:drogisterijkessler@hetnet.nl
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Nieuwe directeur
KNZB
Aschwin Lankwarden is per 1 januari
2019 de nieuwe algemeen directeur
van de KNZB. Lankwarden volgt Jan
Kossen op, die op die datum aftreedt
als algemeen directeur.
Kossen: ‘’De KNZB is een aantal jaren
geleden begonnen aan
een transformatie. Dit als antwoord op
de veranderingen in de samenleving en
daarmee ook in de sport en
het verenigingsleven. En zoals het gaat
met veranderingen, het gaat sneller dan
verwacht. Het KNZB bestuur en ik
vonden het dan ook verstandig niet
langer te wachten met het aantrekken
van een nieuwe algemeen directeur, die
ook commercieel zijn sporen heeft
verdiend.’’
Marius van Zeijts, voorzitter KNZB: ‘’We
bedanken Jan voor zijn grote inzet als
directeur van 2006 tot en met 2018. In
die jaren groeide de KNZB verder uit tot
de professionele en financieel gezonde
organisatie die het vandaag de dag is.
Onder meer de borstcrawlcursus,
zwemlesmethode SuperSpetters,
het uitbouwen van de afdeling
Accountmanagement, het behoud van
het KNZB Zwembad in Zeist en het
omzetten van de kringen naar
de regio’s, zijn successen gebleken.
Aan de topsportkant werd onder zijn
leiding bij vrijwel alle disciplines een
focusprogramma opgezet en werd na
de Spelen in Rio een nieuwe structuur
bij het topzwemmen neergezet. We zijn
daarnaast erg gelukkig met
de bereidheid van Aschwin Lankwarden

om de functie van algemeen directeur
per 1 januari 2019 op zich te nemen.
Om de overdracht optimaal te laten
verlopen, zal Aschwin op 1 december
2018 beginnen met zijn
werkzaamheden.’’
Aschwin Lankwarden (48) heeft ruime
ervaring in de zwemwereld. Na een
jarenlange carrière als Regiomanager
bij Sportfondsen Nederland, werd hij
ruim elf jaar geleden directeur van het
Sportbedrijf Deventer. Onder zijn leiding
groeide het bedrijf uit tot de succesvolle
organisatie die het nu is. Daarnaast zijn
hij en zijn gezin actieve waterpoloërs en
was hij voorzitter van
eredivisievereniging Schuurman BZC.
Van 2014 tot 1 oktober 2018 maakte
Lankwarden deel uit van het KNZB
bestuur.
Aschwin Lankwarden: ‘’Met veel plezier
heb ik meer dan elf jaar binnen het
Sportbedrijf Deventer werkzaam
mogen zijn. Dankzij innovatieve
producten en nieuwe concepten op het
gebied van duurzaamheid, sport en
recreatie, is Sportbedrijf Deventer nu
minder afhankelijk van subsidies en een

moderne organisatie die voorop loopt in
de branche. De KNZB is een prachtige
sportbond. De organisatie maakt een
transitie door en moet om gezond te
blijven, investeren in haar sporters en
zwemveiligheid. Maar daarnaast moet
de zwembond ook de ongebonden
sporter en de vraag uit de markt gaan
bedienen. Dat vergt een veranderende
koers in denken en doen. Daar kan en
wil ik heel graag aan bijdragen.’’
Bron: KNZB-website.

Doe meer met je zwemdiploma!
Vind jij zwemmen ook zo gaaf ?
Wil je er eigenlijk niet mee stoppen ?
Kom dan, vrijblijvend, bij het minipolo op proeftrainingen !

Waterpolo: plezier voor jong & oud !
Waarom Waterpolo ?

Ben jij een stoere meid of jongen?

- Van waterpolo word je ontzettend sterk !
- Je mag in het water gooien met een bal !
- Waterpolo gaat altijd door, ook al is het
slecht weer !
- Je speelt tegen andere teams in
toernooien !

Dan kun je op de volgende momenten vrijblijvend komen
proef trainen:

Bij Waterpolo Den Haag hebben we een
leuke minipolo afdeling waar plezier en
leren waterpolo spelen voorop staan. Door
middel van verschillende spelvormen leren
we je waterpolo spelen. Je krijgt les van een
groep enthousiaste, jonge trainers die zelf
ook nog actief zijn in de competitie.
Sommige zelfs in de hoogste Haagse
teams.

Maandag 18:45 – 19:40 in zwembad Houtzagerij
Dinsdag 18:30
15 – 19:15 in zwembad Overbosch
Dinsdag 18:00 – 18:45 in zwembad Zuiderpark
Woensdag 18:00 -18:45 in zwembad Schilp
Donderdag 17:15 – 18:15 in zwembad het Hofbad
Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden? Stuur dan een
mailtje naar:
jeugdcoordinator@hzzian.nl
Jeroen Ruigrok
Minipolo coördinator H.Z. ZIAN
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Is waterpolo gevaarlijk?

Onlangs kwamen in mijn directe
omgeving twee gevallen van letsel bij
waterpolo voor. Mijn zoon Mels kreeg
tijdens een wedstrijd in Delft een vinger
recht in zijn oog. Met de ambulance
naar Leyenburg en twee weken
uitgeschakeld. En Irene de Vreede uit
dames1 overstrekte haar elleboog, wat
ook een pijnlijke affaire was. Dat bracht
mij op de vraag: is waterpolo nu
eigenlijk een gevaarlijke sport of niet?
Om die vraag te kunnen beantwoorden
heb ik er eens wat wetenschappelijke
gegevens op nageslagen.

Er vinden in Nederland jaarlijks
ongeveer 1,9 miljoen bedrijfs-, verkeer,
en privé-ongevallen en sportblessures
plaats waarvoor medische behandeling
noodzakelijk is. Uitgaande van ruim 16
miljoen inwoners in ons land, betekent
dit dat jaarlijks 1 op de 8 Nederlanders
zich medisch moet laten behandelen
voor een ongevalletsel of sportblessure.
De meeste slachtoffers hebben hun
letsel opgelopen tijdens sportbeoefening
(40%). Hiervan zijn 82% plotseling
ontstaan. In de totale bevolking boven
de vier jaar is naar schatting de helft
actief als sporter (mannen 51% en
vrouwen 49%), bij de 55+ groep zijn
de vrouwelijke sporters duidelijk in de
meerderheid. Met toename van de
leeftijd daalt zowel bij mannen als bij
vrouwen het percentage sportdeelname.
Na fitness (1,3 miljoen sporters), is
zwemmen de grootste sport met 1,
1 miljoen deelnemers, daarna
komen veldvoetbal (940.000) en tennis
(930.000).
De gemiddelde incidentiedichtheid
(= aantal sportblessures per 1.000
sporturen) als maat voor het risico op
een blessure bedraagt voor alle
sporttakken tezamen één blessure per
1.000 sporturen. De top 3 van sporten
met het hoogste blessurerisico zijn
respectievelijk: zaalvoetbal, basketbal
en hockey. Zwemmen komt niet in deze
top-10 voor. De incidentiedichtheid voor
zwemmen is namelijk 0,2. Dat zijn per
jaar ongeveer 19.000 blessures, hiervan
wordt naar schatting de helft (11.000)
medisch behandeld. De top-10 staat in
onderstaande tabel.

Zoon Mels kreeg tijdens de wedstrijd een
vinger recht in zijn oog.

Aantal blessures, percentage medisch behandeld en incidentiedichtheid (i.d>) per sporttak
Totaal

% medisch

i.d.

Betrouwbaarheids

Veldvoetbal

420.000

56

2,1

1,8 - 2,3

Tennis

130.000

48

1,1

0,9 - 1,3

Hardlopen/joggen/trimmen

110.000

47

1,7

1,4 - 2,2

Volleybal

80.000

54

2,0

1,6 - 2,6

Zaalvoetbal

74.000

48

6,1

4,7 - 8,2

Hockey

72.000

41

2,3

1,8 - 3,1

Skiën/snowboarden

64.000

59

7,2

5,6 - 9,6

Basketbal

51.000

41

3,1

2,3 - 4,5

Fitness/conditietraining

40.000

48

0,2

0,2 - 0,3

Paardensport

35.000

40

0,4

0,3 - 0,7

Turnen/gymnastiek

33.000

43

1,3

0,9 - 1,9

Atletiek

30.000

34

2,0

1,3 - 3,2

Squash

27.000

57

1,9

1,3 - 3,1

Handbal

26.000

81

2,1

1,4 - 3,4

Zwemmen

19.000

57

0,2

0,1 - 0,4

Judo/jiu-jitsu

18.000

10

1,5

0,9 - 2,8

Karate/taekwondo

18.000

28

2,1

1,4 - 3,7

Aerobics

16.000

55

0,6

0,4 - 1,0

15.000

41

1,1

0,7 - 2,1

780.000

51

1,0

0,9 - 1,1

interval i.d.

Skeeleren
Totaal

n = 971

Zwemmen is dus een niet-blessuregevoelige sport welke de laatste jaren
steeds blessure ongevoeliger wordt.
Jammer is dat bij de cijfers
het zwemmen niet is gesplitst naar
zwemmen en waterpolo. Maar uit de
statistische gegevens blijkt dat
zwemmen op zich een relatief veilige
sport is. Toch blijft iedere blessure,
zeker wanneer het een zware variant
betreft, een vervelende kwestie voor de
betrokkene. En ook voor de ploeg die
een speler korte- of langere tijd moet
missen.

Het aantal behandelingen voor
zwemblessures op een Spoed Eisende
Hulpafdeling (SEH) neemt sinds 1994
Conclusie
Zwemmen is en blijft een sport met weinig blessures (= low risk sport). Over de
geleidelijk
af. Er is zelfs
in 2002
een afname
afgelopen
jaren is het blessurerisico
verder afgenomen.
Grootste gevaar blijft
Ter ondersteuning van mijn hypothese
van blessurebehandelingen op de SEH
dat waterpolo een redelijk veilige sport
van bijna een derde ten opzichte van
is, kijk ik naar mijn eigen
1994.
blessuregeschiedenis. In de tijd dat ik
zelf polode, zo van mij tiende tot m’n
Conclusie
60e, heb ik slechts enkele blessures
Zwemmen is en blijft een sport met
weinig blessures (= low risk sport). Over gekend. Begin jaren zestig een vinger
uit de kom tijdens de zondagse
de afgelopen jaren is
Kringtraining in de Regentes, een
het blessurerisico zelfs verder
elleboog op m’n neus (zonder ernstige
afgenomen. Grootste gevaar blijft het
gevolgen) en een tand door m’n lip. Dat
vallen in en rond het zwembad. Als er
laatste gebeurde echter wel in
goede veiligheidsmaatregelen worden
Groningen. Zodat m’n medespelers
genomen bestaat er in
verenigingsverband een zeer laag risico (destijds van DSZ) tijdens de urenlange
op blessures.
Het aantal behandelingen voor zwemblessures op een SpoedEisende Hulpafdeling
(SEH) neemt sinds 1994 geleidelijk af. Er is in 2002 een afname van
blessurebehandelingen op de SEH van bijna een derde ten opzichte van 1994.
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treinreis terug geen moment onbenut
lieten om mij aan het lachen te
brengen. Wat ik dus niet kon, aangezien
ik de wond constant tussen twee vingers
zat dicht te knijpen. Dat duurde totdat
het zaakje snachts om een uur of één in
ziekenhuis Westeinde werd gehecht. In
Groningen kon dat namelijk niet, omdat
we dan de laatste trein zouden missen.
Later kostte het akkefietje mij nog twee
nieuwe
voortanden, aangezien de beide eigen
tanden gebarsten bleken.

allang zijn vergeten. Hoewel, zo’n
gebroken neus is een zeer pijnlijke
geschiedenis. Maar al met al, wanneer
ik zo eens terugblik over een halve
eeuw actief polo plus de vele
wedstrijden die ik als journalist bezocht,
valt het leed binnen onze, desondanks
als ‘hard’ bekend staande, sport
bijzonder mee. Een geruststellende
gedachte voor de ouders waarvan het
kroost aan het begin van een boeiende
en hopelijk blessurevrije waterpolo
carrière staat. De statistische gegevens
zijn wat dat betreft zeer hoopvol.
Met dank aan Jos Praat.
Bron: website KNZB

Vervelender vond ik de gebroken neus
die mijn broer Roel ooit in
de Waterthor opliep. En ook was ik
getuige van eenzelfde letsel dat Chris
Grünewald een jaar of twintig geleden
trof. Dat gebeurde in Delft, toen ZIAN
nog eersteklasse speelde. Het in de
rondte spuitende bloed van Roel en
Chris staat me nog steeds helder voor
de geest, terwijl zij het voorval mogelijk

12

CLUB VAN 50

CLUB VAN 100

Deze club bestaat uit mensen, die
H.Z.ZIAN financieel willen
ondersteunen. Zij betalen elk jaar een
bedrag van 50 euro! Iedereen kan lid
worden. We hebben nog behoefte aan
vele leden! Meld u aan door
het overmaken van 50 euro
op bankrekening NL76 INGB
0000136974, sponsorrekening van
H.Z.ZIAN.

H.Z.ZIAN bestaat 100 jaar en dat
hebben we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Om dit te
kunnen bekostigen hebben we een
grote behoefte aan sponsors en
donateurs. Ook voor vele extra
activiteiten is geld nodig; wat er niet is.
Wijzig uw lidmaatschap van de “Club
van 50” in een lidmaatschap van de
“Club van 100”. Nog geen lid?

Caroline Boonstra
Ton Deurloo
Raimond en Nel van Duinen
Wendy Egberts
Yvonne en Frans Griffioen
Trees en Piet Hesterman
Wil Hoogenkamp
Peter van Os
Anneke en Jan Evert Veer
Ria van Velsen
Rob Westgeest
Henk en Joke Meier
Bas Jan Stam

100 euro op bankrekening:
NL76 INGB 0000136974
Erica Terpstra
Mark van de Heijde
Albert en Thea Kropff
Chris Minderhoud
Dick de Mos
Aad en Claire Oudt
Hilde en Krik Parrel
Jopie Ples
Jos en Wil Praat
Ron Verroen
Paul van Daalen

Word nu lid van de Club
van 100:

KOM IN BEWEGING VOOR JOUW VERENIGING...
... en verdien een taart of bloemen
KLUSSENMARKT 2019:
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onze sponsors en adverteerders:
GG&&WW
HAEGHEBORGH
Haegheborgh
WIERINGA
Wieringa
SCHIPPERS
McWASH & ZN
ASTORIUM
HAPPYCOPY.NL
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL
5KRABBELS

: Gezondheidswinkels
: Gezondheidswinkels
: Capital
consultants
: Capital
consultants
: Autobedrijf
en garage, MAZDA dealer
: MAZDA specialist
: Encadreur,
lijstenmakerij
: Hypermoderne
wasstraat, benzinestation
: Detachering
en
Werving
: Drukker van dit blad van Staf Professionals
: Hypermoderne wasstraat, benzinestation
: Drukker van dit blad
: Uw hulp bij administratieve problemen

Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de HaZie-aan staan?
De HaZie-aan behoort al jaren bij de beste clubbladen van Nederland.
Neem dan contact op met: bestuur@hzzian.nl of voorzitter@hzzian.nl
of bel: 06 46281207
Zonder sponsors en adverteerders zijn er geen extra activiteiten van
een amateur sportvereniging mogelijk.
Ook dit clubblad wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden

Indien u mensen
kent die graag
les willen krijgen van
een enthousiaste groep leerkrachten,
dan kunt u hen wijzen op de site
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Zodra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen zij een oproep voor onze
zwemlessen.

14

zwemles@hzzian.nl
Als u via email uw lidmaatschap wilt
opzeggen kan dit via:
ledenadministratie@hzzian.nl
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Diplomazwemmen
Donderdag 28 maart 2019 (week 13)
Wat? A-diploma
Waar? Zwembad Zuiderpark

Voor wie? opgegeven deelnemers
Tijd? informatie volgt nog

Zaterdag 30 maart 2019 (week 13)
Wat? B-diploma
Waar? Zwembad Zuiderpark

Voor wie? opgegeven deelnemers
Tijd? informatie volgt nog.

Dinsdag 2 april 2019 (week 14)
Wat? C-diploma
Waar? Zwembad Overbosch

Voor wie? opgegeven deelnemers
Tijd? informatie volgt nog.

Algemeen
Woensdag 27 maart 2019 (week 13)
Wat? Algemene ledenvergadering
Waar? vergaderzaal zwembad Hofbad

Alle data, plaatsen en tijden zijn onder voorbehoud!

Voor wie? voor alle leden.
Tijd? Om 19.30 uur (zaal opent om 19.00 uur.

Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Zwemvereniging H.Z.ZIAN
zoekt zweminstructeur(s)
voor 4-16 uur per week

zwemles@hzzian.nl
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AL MEER DAN 60 JAAR
HET VERTROUWDE ADRES VOOR
JONG GEBRUIKTE MAZDA’S!
WAAR DE KLANT NOG CENTRAAL STAAT

MAURICE VAN DEN BERGE | Balistraat 53 | 2585 XM Den Haag | T 070-3462686 | www.mazda-wieringa.nl

0170201.MAZ_Advertentie A6.indd 1

10-02-17 14:46
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bij H.Z.ZIAN in de Escamphof
oriëntatie en survival centraal staan
worden zonder zwembril uitgevoerd.

Al in 2014 zijn we gestart met een
nieuwe zwemlesmethode bij H.Z.ZIAN.
Deze heet SuperSpetters en is de
zwemlesmethode van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij
kinderen op een leuke manier goed
leren zwemmen en er veel aandacht is
voor persoonlijk contact.
Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine
groepjes zwemles van gediplomeerde
lesgevers welke in het bezit zijn van een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Na de periode waarin kinderen gewend
raken aan het water, worden eerst de
crawlslagen aangeleerd en vervolgens
de enkelvoudige rugslag en de
schoolslag.
Ouders worden goed op de hoogte
gehouden van het leertraject.
Wanneer een kind twee keer per week
zwemles heeft, kan het al in 10
maanden het KNZB zwemdiploma
behalen en zwemvaardig zijn.

Omdat we het belangrijk vinden dat de
kinderen zelf ervaren wat het water met
hen doet, werken we niet met
drijfmiddelen maar wel met
hulpmiddelen.
Communicatie
Een belangrijk onderdeel van
SuperSpetters is de communicatie met
ouders en het kind. Voor de start van de
zwemlessen worden ouders goed
geïnformeerd over het zwemlestraject
en ouders worden middels
voortgangsgesprekken gedurende de
zwemlessen op de hoogte gehouden
van de voortgang. Tijdens kijklessen
kunnen ouders aan de badrand de
vorderingen van het kind
aanschouwen. 
Kinderen ontvangen bij aanvang van het
zwemlestraject een persoonlijk
zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke
zwemlesverhalen voor de kinderen,
kunnen beloningsstickers worden
geplakt en staat handige informatie voor
de ouders.

Gebruikt materiaal
Tijdens de zwemlessen maken kinderen
gebruik van een badmuts, zwembril en
zoomers (kleine flippers). Hierdoor
kunnen kinderen zich beter
concentreren op het oefenen van de
zwemslagen en leren ze sneller
zwemmen. De ervaring leert dat
kinderen het zwemmen met deze
materialen erg leuk vinden.
De zoomers zorgen voor goede
krachtige crawlbenen. De zwembril
wordt alleen gebruikt bij oefeningen
waarbij de zwemslagen worden
aangeleerd of verbeterd. Alle
vaardigheden waarbij onderwater
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Voor meer informatie:
www.superspetters.nl
Of via zwemles@hzzian.nl
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Baby en Peuterzwemmen bij H.Z.ZIAN in zwembad Escamphof

Wie denkt dat je pas met 4 jaar kunt beginnen met
zwemles heeft het mis.
H.Z.ZIAN heeft ook al zwemles voor de
allerkleinsten. Na de eerste inentingen bent u al
welkom om samen met uw kindje op de
zondagochtend in zwembad de Escamphof te
komen zwemmen.
Het bad is opgezet als therapeutisch zwembad en
heeft extra verwarmd water. Daarmee is het bij
uitstek geschikt voor de jonge kinderen die in
andere zwembaden al gauw staan te blauwbekken.
U en uw kind zijn welkom totdat hij/zij vier jaar
wordt. Ze leren tijdens de lessen bewegen, drijven
en draaien.
De lessen duren 30 minuten en zijn op een speelse
manier opgebouwd. We beginnen met liedjes,
daarna volgen wat speelse oefeningen in twee
niveaugroepen 0-2 jaar en 2-4 jaar om zo ieder kind
op zijn eigen niveau uit te dagen. We sluiten de les
af met een paar liedjes.
Eens per jaar kunnen de kinderen (vanaf 1 jaar) hun
zwemkunsten vertonen aan familie als ze hun
teddyberendiploma gaan halen. Dit is de eerste stap
in hun zwemopleiding.

Als uw kind vier is hoeft het niet gelijk hun vertrouwde zwembad
gedag te zeggen maar kan uw kind nog deelnemen aan de
kleuterlessen op zondag of woensdag. Ze stromen dan automatisch
in en hoeven niet meer op een wachtlijst.
Als ze dan de basis een beetje onder de knie hebben zullen ze de
Escamphof verlaten en instromen in de gevorderde groepen in de
andere zwembaden waar H.Z.ZIAN lesgeeft. (Zuiderpark, Waterthor,
Overbosch, Houtzagerij en Forum Kwadraat).
Daar worden ze verder opgeleid voor de officiële zwemdiploma's
van het Zwem-ABC. Het afscheid van de vertrouwde Escamphof
valt kinderen (en ouders) soms zwaar, maar met de wetenschap dat
de basis voor het zwemmen is gelegd, weten ze hun weg in de
andere zwembaden ook weer snel te vinden.
INFORMATIE
Zwemtijden in de Escamphof
Woensdag:
18:00 – 18:35u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
18:35 – 19:10u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
19:10 – 19:45u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
Zondag
09:00 – 09:30u baby’s, peuters
09:30 – 10:00u baby’s, peuters
10:00 – 10:30u baby’s, peuters
10.30 – 11.00u baby,s, peuters
11.00 – 11.45u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
11.45 – 12.30u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
12.30 – 13.15u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
Voor ooievaarpashouders is er een speciale regeling. Voor meer
informatie en tarieven zie onze website: www.hzzian.nl of mailen
naar: zwemles@hzzian.nl
Momenteel is er een kleine wachtlijst..
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Teddyberendiploma gehaald!
De volgende kinderen hebben op zondag 3 februari gezwommen voor hun
teddyberen-diploma en worden door het bestuur en alle zwemjuffen van H.Z.ZIAN
van harte gefeliciteerd:
Brons is behaald door:

Zilver is behaald door:

Max Kloosterman
Constantijn Gruenberg
Jayleeza Das
Liam Vinkestijn
Tijme van Doorn
Sophia Sardjo
Milan Oppers
Boaz Reitsma

Matthias Vijverberg
Marnus van Zijl
Elisa de Korver
Aiden James Wijnen Riems
Boyan Wennen
Emma Rolaff
Lulu Bach
Piril Yildiz
Aleyna Aydin
Timo Treub
Hannah Eekhof
Ayla Voute
Isabella van Ravenhorst
Phillou Hardeman

door:
Goud is behaald door:
Dali Praat
Stella Reitsma
Lorenzo Sardjoe
Daan Kloosterman
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Teddybeer diploma’s uitgereikt

Op zondagochtend 3 februari hing er
een zekere spanning in de lucht. Niet
bij de kinderen, want die hadden nog
weinig besef van het bestaan van een
‘zwemexamen’. Maar de ouders, die
wisten wel beter. Vandaag gingen de
kleuters in zwembad Escamphof
namelijk ‘op’ voor hun bronzen,
zilveren of gouden teddybeerdiploma.
De juffen waren er helemaal op
ingesteld: de diplomaeisen waren nog
eens extra doorgenomen en
de attributen waren in gereedheid
gebracht. Ringen om op te duiken
(goud), de mat om van af te springen en
een stuk te zwemmen (goud, zilver en
brons): alles was gereed. De camera’s
van vaders, moeders, opa’s en oma’s en
overige familie waren ook gefocussed.
En daar gingen ze: Aiden, Aleyna,
Piril, Boyan, Dali, Emma en Lulu
werkten onder leiding van
de instructrices en applaus alle

opdrachten netjes af.
Alle zondagochtenden oefenen kwamen
samen op die paar momenten waarom
het allemaal draaide. En ze hadden
er zichtbaar lol in, net als altijd tijdens
de gewone les. Dat de instructeurs het
goed hadden gedaan bleek na afloop:
allemaal geslaagd voor
hun Teddybeerdiploma. En als altijd was
het Marion die alle kanjers van hun
verdiende diploma, feestelijke ballon
en wat lekkers voorzag. En nu allemaal
verder naar een volgend belangrijk
moment in hun nog zo jonge maar o zo
belangrijke zwemcarrière!
Iedereen die aan dit succes heeft
meegewerkt: bedankt!
Jos Praat
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Foto: Digiknol.eu
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Foto’s van het oliebollentoernooi
op 3-1-2019

Met dank aan
Jos Praat.
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Tevreden ouder
Hallo,
ik ben een moeder van een zwemleerling bij jullie zwemvereniging. Ik ben
tevreden over hoe de zaken binnen de vereniging verlopen. Ik ervaar dat jullie
kinderen veel kansen geven om een zwemdiploma te halen. Er is ook een gezellige
sfeer tijdens het diplomazwemmen en tijdens de zwemlessen aanwezig.
Mijn kind heeft pas geleden zijn zwemvaardigheid 1 gehaald en ja hoor we zijn er over
de top blij en gelukkig mee. Nu is mijn kind bezig met zwemvaardigheid 2.
p.s nog een mop....
alle diploma’s in een envelop plus een H.Z.ZIAN-postzegel erop
Veel groetjes van familie anoniem

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:
Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
leeftijdklassen,
3 zwembrilletjes ter beschikking.
3 brilletjes t/m 5-jr;
3 brilletjes t/m 7-jr;
3 brilletjes t/m 10-jr en
3 brilletjes van 11-jr en ouder.
Jullie kunnen de kleurplaat mailen naar:
redactie@hzzian.nl Schrijf er wel je naam in
blokletters, je adres, het zwembad waar je
zwemt en geboortedatum op.
Het is ook mogelijk om de kleurplaat mee te
nemen naar het zwembad.
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Naam:
Adres:
Zwembad:
Geboortedatum:
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Larissa Kuijpers keept bij
Spaanse topclub
‘La Holandesa’ heeft het naar de zin in Barcelona

Zeven seizoenen was Larissa Kuijpers
de betrouwbare sluitpost van Waterpolo
Den Haag. Dat Haagse collectief verliet
ze drie jaar geleden voor een tweejarig
avontuur in de nationale eredivisie. Om
vervolgens haar sportcarrière in Spanje
voort te zetten.
Trainen onder een sterrenhemel, dàt
wilde Larissa Kuijpers wel. Bij de
Spaanse ‘Club Esportiu Mediterrani’
werd haar fantasie werkelijkheid. „Ik heb
het erg naar m’n zin hier. We trainen
en spelen in een prachtig buitenbad,
Mediterrani doet het uitstekend in de
competitie en het is hier bijna altijd mooi
weer” meldt de 27-jarige doelvrouw
vanuit Barcelona. Kuijpers maakte vorig
jaar een verrassende overstap van de
Nederlandse eredivisionist ZPB naar
de Spaanse nummer drie. „In de zomer
kreeg ik de vraag of ik interesse had om
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in Barcelona te gaan spelen. Een dag
later hadden we een videocall en een
week later lag ik daar te trainen.”
Zodoende lag de geboren
Zoetermeerse, aangekondigd als
‘International de Hollanda’, plots te
keepen met de ‘jugadores’ in de hoogste
Spaanse klasse.
„En het gaat hier lekker. Ik behoor als
eerste doelvrouw tot de vaste
opstelling van coach Marc Comas. Pas
wanneer wij met meer dan tien
doelpunten voor staan word ik in de
laatste periode gewisseld. We staan nu
derde in de competitie en de eerste drie
ploegen spelen straks Europacup. Het
zou een heel mooi idee zijn dat wij deze
positie handhaven” vindt Kuijpers. Het
vrouwenteam van de in 1931
opgerichte Spaanse club krijgt
het succes overigens niet cadeau. „We

hebben drie keer per week verplicht
gymnastiek met daarnaast op vier
dagen een middag en avondtraining.
Dat is een pittig programma” bekent
het talent, dat tussendoor Spaanse les
volgt. „Mijn gastgezin vindt dat ik de taal
inmiddels behoorlijk beheers. Maar het
kan altijd beter. Ik stuur het team vanuit
mijn doel al wel helemaal in het Spaans
aan, dus eigenlijk gaat het best goed”
lacht ze bescheiden.
Ondanks dat ‘Lars’, zoals ze door haar
teamgenoten wordt aangesproken, het
in de Catalaanse hoofdstad wel
gevonden heeft, komt ze nog steeds
heel graag naar Nederland. Zoals
onlangs, bij het nieuwjaarstournooi van
haar voormalige Haagse club, waar de
oud HALO-student dan eens niet onder
de lat plaatsneemt. „Nee, dan zet ik
geen rode cap op maar ben ik
veldspeelster. Dan is het weer

ouderwets dollen met de meiden met
wie ik nog maar drie jaar geleden in
Den Haag speelde. Geweldig om ze
allemaal weer te zien. Een aantal komt
binnenkort hier in Spanje langs om mij
op te zoeken. Daar zie ik echt naar uit”.
Tegen die tijd moet Larissa besluiten of
ze haar Spaanse contract verlengt.
„De competitie stopt half mei. Dan hoor
ik of de club met mij verder wil. Als dat
zo is, dan ligt de beslissing bij mij.
En dat zal nog een lastige worden.
Want hier is het geweldig, maar thuis in
Nederland ook.”
Bron: AD/HC 16-2-2019/Jos Praat
Foto: Jim van Es en zijn team vormen
een eenheid (Foto Frank van Leeuwen)

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Doorbouwen bij zijn oude club

Vanmiddag spelen de vrouwen van
Waterpolo Den Haag in de halve finale
om de ManMeer!-Cup tegen de reserves
van eredivisionist GZC/Donk. Een
voorlopig hoogtepunt in de hernieuwde
samenwerking tussen coach Jim van Es
en zijn ‘meiden’.
In 2015 vertrok Van Es als coach van
het Haagse collectief. Maar drie jaar
later werd de docent lichamelijke
opvoeding gevraagd de leiding van de
eersteklassers weer op zich te nemen.
„De hernieuwde kennismaking
beviel goed dus we spraken af om in de
eersteklasse op avontuur te gaan” aldus
de inwoner van Berkel en Rodenrijs. Hij
heeft voormalig hoofdklassekeepster
Francine van Trierum-Lankhuizen als
assistent naast zich. Een eerste doel dat
Van Es bij zijn terugkeer in het Hofbad
stelde was het versterken van
het zelfvertrouwen van de selectie. „De
resultaten bleven achter bij de kwaliteit.
We begonnen met het perfectioneren
van één strategie en daardoor kwam
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er rust in de ploeg én in het spel.” En
om de basis te verbreden gaf Van Es
zes jonge talenten uit het tweede team
een kans. „Waaronder de linkshandige
Sarah van der Lem en de terriërs Alies
Vercouteren en Lisa van Slingerland.”
Bij een tussentijdse opdeling van de
eersteklasse werd het Haagse team in
de nieuw gevormde B-poule geplaatst.
„De eersteklasse bestond uit achttien
ploegen en werd na zeven wedstrijden
in een kampioens- en degradatiepoule
gesplitst” legt Van Es uit. „Wij kwamen
in de tweede groep terecht en staan
daar ongeslagen bovenaan. Het ziet er
dus goed uit maar ambitie voor een stap
naar een hogere klasse hebben we niet”
bekent hij. „Er blijken niet veel teams die
naar de eredivisie willen. Stel dat wij in
1A zó goed zouden draaien dat we
promoveerden. Ik ben aangesteld om
ons eerste en tweede team beter te
laten poloën en de eredivisie is nu te
hoog gegrepen. Eerst maar eens een
goed fundament leggen, dan uitbouwen

om ons vervolgens te laten zien. De
ploeg is inmiddels een hechte eenheid
en dat begint zich uit te betalen.”
Straks meldt GZC/Donk zich in
het Hofbad om zich voor het beslissend
duel te plaatsen. „Hoe het zal gaan? Wij
willen hetzelfde en zijn er klaar voor. De
tegenstander gaat in de reserve divisie
A ongeslagen aan kop.
Wij hebben met Annelies Stap,
Esmee Paans, Iris Ruitenbeek, Irene de
Vreede, Emilie van Zeggelaar en Amber

van Veen een paar niet
te onderschatten routiniers.
En bij Gouda liggen veel jonge meiden
die voor de eredivisie worden
klaargestoomd. We gaan het zien. Het
zou wél een ongelooflijke stunt zijn
wanneer wij ons in de finale spelen.”
Bron: AD/HC 16-2-2019/Jos Praat
Foto: Jim van Es en zijn team vormen
een eenheid (Foto Frank van Leeuwen)

Haagse vrouwen naar halve finale
ManMeer!-beker

Met een fraaie 7-5 overwinning op
BZ&PC plaatsten de vrouwen van
Waterpolo Den Haag zich voor de halve
finale van het landelijk toernooi om de
ManMeer!-beker. Vandaag wordt
de selectie van Jim van Es gekoppeld
aan de volgende tegenstander.
De ontlading was groot, gisteravond in
het Hofbad. De Haagse coach en
speelsters feliciteerden elkaar met
uitgelaten ‘high-fives’ met dit
onverwachte succes. „We hoopten
natuurlijk wel op een stunt als deze.
Maar Bodegraven is geen gemakkelijke

tegenstander. Daarom zijn we superblij
met dit resultaat” glunderde Van Es.
Dat de bezoeksters zich niet makkelijk
lieten bedwingen bleek vooral in de
derde periode, waarin een statisch Den
Haag op een 3-5 achterstand werd
gezet. Amber van Veen en Irene de
Vreede, die met een prachtig
achterwaarts schot de 5-5 aantekende,
stelden vervolgens orde op zaken.
Nadat de Haagse coach zijn team weer
op gang had gebracht stelden
Iris Ruitenbeek en Nikita Toet de zege
veilig.
Daarmee scoorde Toet de eerste
(strafworp) en de laatste treffer voor de
groen-gelen. „Zo’n strafworp, die moet
er gewoon in. Maar die 7-5 bij overtal
was het resultaat van het harde werken
van de hele groep” relativeerde
de bescheiden schutter. Toet is één van
de beloftes die door Van Es in zijn team
werden opgenomen. Naast
29
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de routiniers Van Zeggelaar, Van Veen,
Ruitenbeek, Paans, Stap en De Vreede
gaf de Haagse coach ‘jonkies’ als Sarah
van der Lem, Alies Vercouteren en Lisa
van Slingerland de kans om zich te laten
zien. „M’n selectie is niet zo breed, dus
moet ik noodgedwongen
speelsters uit het tweede inpassen.
En die meiden deden het voortreffelijk”
vond hun coach. Ook Nikita Toet groeide
in enkele jaren uit tot een vaste waarde
bij de Haagse eersteklassers.
De 19-jarige leerling kapster debuteerde
dit poloseizoen in de subtop van het
Nederlandse waterpolo en voelt zich op
dat niveau helemaal thuis. „Het is
natuurlijk fijn om individueel mooie
acties te maken. Maar we doen het wél
met z’n allen en dat is veel mooier. We
zijn een team in opbouw dat voor elkaar
zwoegt en knokt. Dat we nu halve
finalist zijn is een verdienste van de hele
groep” benadrukte de dolblije nummer
tien nog maar eens.
Voor Van Es is het bereiken van de
halve eindstrijd een bewijs dat zijn

‘meiden’ op de goede weg zijn.
De docent lichamelijke opvoeding uit
Berkel en Rodenrijs keerde na een
onderbreking van drie jaar terug als
coach bij Den Haag. „Ik trof een wat
onzekere ploeg, die zoekende was naar
duidelijkheid over de tactiek. We
hebben inmiddels één systeem
geperfectioneerd en oefenen nu op
meer variatie in het spel. Het team heeft
potentie om verder te groeien en daar
werken we met z’n allen aan. Ik ben
aangesteld om dit collectief beter te
laten spelen en we draaien steeds beter.
Vanavond hebben ze laten zien om voor
elkaar door dik en dun te gaan.
Het resultaat is dat we straks in de halve
finale liggen. En wie weet wat er dan
nog gaat gebeuren.”
Foto: Nikita Toet legt aan voor haar
tweede treffer (Foto: Frank van
Leeuwen)
Bron: AD/HC/Jos Praat

Oranje verliest
De Nederlandse waterpolovrouwen
verloren zaterdag 12 januari met 13-14
van Hongarije. In zijn derde wedstrijd
van de FINA World League voorkwam
het team van Arno Havenga een
debacle door in de slotfase een 6-10
achterstand weg te werken. Dankzij
uitblinker Van der Sloot (2x), Megens en
Stomphorst vereffende Oranje een constante achterstand (2-4, 4-7 en 6-10) op
de effectief spelende Hongaren. Onder
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regie van organisator waterpolo Den
Haag was een uitverkocht
Hofbad vervolgens getuige van een
spannende strafworpenserie. Daarin
miste Szücs namens de bezoekers en
Van der Kraats en topscorer Van der
Sloot (4 goals), in 2018 uitgeroepen tot
beste speelster ter wereld, stuitten op
doelvrouw Gangl.
Jos Praat

Olympiër Eric Noordegraaf traint
Haagse polotalente

Eric Noordegraaf

Ze zijn tussen de 10 en 15 jaar en willen
met waterpolo de top bereiken. Daarom
volgen achttien jongens en meiden in
bad De Waterthor vier ochtendtrainingen
per week bij Eric Noordegraaf en zijn
assistenten Jeroen Ruijgrok en Annelies
Stap. En vandaar door naar school.
De oud-international werd door
Topwaterpolo Den Haag ingezet om de
talenten richting nationale eredivisie te
coachen. „Naast die vier ochtendsessies
van het door de gemeente Den Haag
ondersteunde en gecertificeerde
Regionaal Trainingscentrum zijn er
jongens die ook nog drie
avondtrainingen volgen. En in het
weekeinde nog een wedstrijd. Dat hou
je niet vol wanneer je geen passie voor
deze sport hebt” doceert de geboren
Gouwenaar. Noordegraaf (58) put uit
eigen rijke ervaring. Hij speelde met het
Nederlands waterpoloteam vier
Europese- en drie
Wereldkampioenschappen en de
Olympische Spelen van Moskou (1980)

en Los Angeles (1984). Ook was hij
aanvoerder van Europacupfinalist AZC.
Na zijn actieve spelersperiode richtte
Noordegraaf in Alphen het eerste
Nederlandse Waterpolo
Opleidingscentrum op. „Toen
de gemeente Alphen na tien jaar de
subsidie introk stak Topsport Den Haag
z’n vinger op. Of ik interesse had om
een aandeel te leveren in de Haagse
terugkeer naar de hoogste divisie.”
Zo startte hij twee jaar geleden met
een ambitieus programma. „De Haagse
clubs hebben de krachten gebundeld.
En we hebben het Hofbad met z’n
geweldige faciliteiten. Dat vormde de
basis voor
een talent-herkenningsprogramma voor
de categorie elf tot dertien jaar. Dat
leverde eerder in Dordrecht
veelbelovende jeugd op. Hier, in groot
Den Haag, zijn we ook op de goede
weg. Om terug te keren naar
de nationale en internationale top, waar
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H.Z.ZIAN zo succesvol was, heb je
allereerst jeugd nodig. En die is er. Je
moet ze alleen weten te interesseren
en faciliteren en er voor zorgen dat die
beloftes zich optimaal kunnen
ontwikkelen” vertelt Noordegraaf tijdens
een ochtendsessie van twee uur. „Die
trainingsarbeid is alleen op
te brengen wanneer er ook aan andere
voorwaarden is voldaan. Dus hebben
we verbinding gezocht met het
Segbroek College. Op deze
Topsporttalentenschool wordt rekening
gehouden met de trainingstijden,
wedstrijden en buitenlandse toernooien.”
Hoewel de Haagse inspanningen zich
volgens Noordegraaf pas over een jaar
of vijf zullen uitbetalen, zijn de eerste
resultaten nu al zichtbaar. „Twee
jongens die er nu in liggen, Igor
Wijnants en Djio Verroen, zitten bij
Jong Oranje. En het team van jongens
onder de vijftien dat ik coach, draait in
de landelijke competitie lekker mee. Ze
worden absoluut niet weggespeeld en
wonnen met dikke cijfers van Gouda.
Alleen jammer dat we nog onvoldoende
meiden hebben om een team te
kunnen vormen.

Maar ik verwacht dat dat binnen enkele
jaren ook geregeld is.” Om de nieuwe
generatie
waterpoloërs alvast internationale
ervaring op te laten doen, gaan
Noordegraaf en zijn staf met de meiden
in april een week op stage in Servië.
En van de zomer wacht de jongens een
pittige trainingsweek in Hongarije.
„Kunnen ze vast wennen aan totaal
andere omstandigheden” vindt hun
coach.

Eric Noordegraaf en Jeroen Ruijgrok

Foto’s: Frank van Leeuwen
Bron: AD/HC/Jos Praat

In memoriam
Hans van Zenderen
Donderdag 27 december 2018 is Hans
van Zenderen op 74-jarige leeftijd
overleden. Hans was al enige tijd ernstig
ziek en wist ook dat hij niet meer beter
zou worden. Voor zijn zoon Robbert was
dat aanleiding om eind september een
aantal vrienden en bekenden van Hans
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uit
te nodigen voor een bijzondere
‘afscheidsavond’ in het clubhuis van
HZC De Robben in Hilversum.
Het was een verrassing voor Hans, die
nog tot kort daarvoor elke
woensdagavond bardienst had bij zijn
geliefde club. Ik kon er zelf die bewuste
avond helaas niet bij zijn, maar ben

maar ben later nog een keer
persoonlijk vaarwel gaan zeggen bij hem
thuis in Kortenhoef. Hans vertelde dat hij
had genoten van die avond in ‘zijn’
clubhuis, van de mensen die
een bijzondere band met hem
hadden en die hem waardeerden om wie
hij was. Van hun verhalen en
anekdotes of anders gewoon van hun
aanwezigheid. Mooi dat Robbert dit voor
zijn pa had georganiseerd. Wat ik hem
die avond had willen zeggen, heb ik
gelukkig later alsnog kunnen doen. Dat
ik hem in mijn carrière als
speler en coach altijd een uitstekende
scheidsrechter heb gevonden.
Eigenzinnig, maar bovenal duidelijk
en eerlijk. Volgens mij hebben vele
ploeggenoten, tegenstanders,
collega-scheidsrechters en andere
mensen uit de Nederlandse
waterpolowereld dezelfde ervaring met
hem gehad. In diverse
vrijwilligersfuncties bij HZC
De Robben (waaronder ook als
voorzitter), lange tijd als scheidsrechter,
óók internationaal, en daarna nog als
rapporteur van nieuwe generaties
arbiters.
Hans heeft in ‘ons’ waterpolowereldje
zijn sporen ruimschoots verdiend. Hij
was een topper langs de kant en een
fijne vent ‘rondom’ de wedstrijden! Hans
was het allereerste officiële lid van
de Belangen Vereniging voor Waterpolo
Scheidsrechters (BVWS). Daarnaast
schreef hij voor ons
waterpolomagazine ManMeer! jarenlang
een column onder de naam ‘De Rode
Vlag’. Omdat Hans zijn lichaam ter
beschikking heeft gesteld aan
de wetenschap, is er geen
uitvaartplechtigheid.

Op zijn rouwkaart schreef Hans:
“In dank aan alle familieleden,
vrienden en kennissen voor al hetgeen
jullie gedaan hebben en laten weten wat
ik voor jullie heb betekend en me daardoor een heel rijk en liefdevol leven hebben gegeven. Neem ik in
het bijzonder van Ineke en Robbert
afscheid.” Wij wensen zijn vrouw Ineke,
Robbert en alle andere familieleden en
vrienden veel sterkte!
Namens Waterpolo.nl en ManMeer!
Hans Nieuwenburg

Op waterpolo.nl stond bijgaand in
memoriam over Hans van Zenderen.
Omdat Hans een bekende
poloscheidsrechter was
die tientallen wedstrijden van
hoofdklasser H.Z.ZIAN floot, hebben
we de tekst van Hans Nieuwenburg
integraal overgenomen.
Met dank aan Jos Praat
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CONTRIBUTIE 2019
Beste (ouders en verzorgers van onze) leden,
Contributies en tarieven 2019
Het bestuur heeft besloten de ‘basis’ contributies voor 2019 voor het eerst in een aantal jaar aan
te passen.
Wij attenderen u op de bedragen die voldaan dienen te worden, indien u niet kiest voor
automatische incasso (per maand of per les).
Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2019 zullen de bedragen definitief vastgesteld
worden.
Tijdelijke stop
Het kan altijd gebeuren dat u/uw kind om diverse redenen een periode niet kan zwemmen. Om
duidelijkheid wanneer dit mogelijke is, treft u hieronder de voorwaarden voor een tijdelijke stop:
*
Stop alleen in verband met ziekte of ernstige familiaire aangelegenheden
*
Stop duurt minimaal één maand en maximaal drie maanden. Bij stop van langer dan drie
maanden wordt het lidmaatschap beëindigd. Bij hervatting van het lidmaatschap binnen
12 maanden na beëindiging van het lidmaatschap is niet opnieuw inschrijfgeld
verschuldigd.
*
Bij de tijdelijke stop wordt géén contributie gerestitueerd, maar verrekend met het volgende
kwartaal.
Ooievaarspas
Vanaf 2 januari 2019 kunt u de Ooievaarspas weer laten scannen. Dit moet met ingang van 2019
per kwartaal en niet meer per jaar. Ook kan de pas niet meer voor een voorgaand kwartaal
gescand worden. Indien u aan het begin van een nieuw kwartaal de pas voor het voorafgaande
kwartaal niet heeft laten scannen, dan wordt de volledig contributie van dat kwartaal in rekening
gebracht.
Voor meer informatie over de Ooievaarspas: zie elders in de HaZieaan
Namens het bestuur, Caroline Boonstra, penningmeester
Automatische incasso
Inschrijfkosten eenmalig
(wordt niet vergoed door de Ooievaarspas)
Diplomazwemmen per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3)
Diplomazwemmen per keer (keuzediploma)
Superspetters, totaalbedrag
(wordt niet vergoed door de Ooievaarspas)
Baby-/peuterzwemmen
Elementaire opleiding en minipolo per kwartaal
Elementaire opleiding met Ooievaarspas vanaf 18 jaar
Dubbelzwemmen per kwartaal
Waterpolo per kwartaal
Top waterpolo WPDH per kwartaal
Startvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar
Administratief lid en donateur per jaar
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2019
€ 20,00
€ 25,00
€ 10,00
€650,00
€ 66,00
€ 78,00
€ 39,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 127,50
€ 47,00
€ 60,00

Maand betaling (bij betaling in zwembad of zelf betalen)
-

Baby-/peuterzwemmen per maand
Elementaire opleiding en minipolo per maand
Elementaire opleiding met Ooievaarspas vanaf 18 jaar
Dubbelzwemmen per maand
Waterpolo per maand
10-strippenkaart elementair zwemmen
(uitsluitend betaling per pin in zwembad/alleen voor volwassenen)

2019
€ 23,00
€ 27,00
€ 14,00
€ 41,00
€ 41,00
€ 67,50
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H.Z.ZIAN

heeft ook zwemaanbod voor volwassenen!
Beste lezer,
in dit clubblad besteden wij meer
aandacht voor het beter leren zwemmen
op latere leeftijd. H.Z.ZIAN geeft ook
zwemlessen aan deze doelgroep. Bij
ons kan je als volwassen
zwemdiploma’s halen,
een borstcrawlcursus volgen en
vrijzwemmen.

Wij hebben voor u een aantal
informatie over dit onderwerp
verzameld en dit kunt u allemaal lezen
op de volgende bladzijdes.
Ook vindt u hieronder onze
zwemaanbod voor volwassenen.
Veel lees plezier!

Overzicht zwemaanbod voor volwassenen!
Dinsdag - zwembad Overbosch
Vlaskamp 3
2592 AA Den Haag
18.30 - 19.15 uur

zwemles volwassenen
borstcrawlcursus (op dit moment niet)

Donderdag - zwembad Zuiderpark
Mr. P. Drooglever Fortuynweg 59
2533 SP Den Haag
19.30 - 20.15 uur

zwemles volwassenen
borstcrawlcursus (van 10-1 t/m 25-4-2019)

Vrijdag - zwembad Forum Kwadraat
De Vliegerlaan 2
2273 BV Voorburg
20.15 - 21.00 uur

zwemles volwassenen

Overzicht borstcrawlcursus Den Haag zie:
https://www.mijnzwemcoach.nl/borstcrawlcursus/overzicht
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Van zwemmen heb je een levenlang
plezier. Waarom? Hierom!
Een leven lang zwemplezier: dat
gunnen wij toch iedereen.
Het zwembad is de ideale plek van
kind tot senior. Sterker nog, tijdens de
zwangerschap is zwemmen al
ontspannend voor moeder en dus ook
kind. Minette Lommers van Den
Ekkerman zet in haar blog even
de levensloop uiteen, want zwemmen
kan in elke fase. Wie dan nu nog niet
overtuigd is…
Zwanger
Daar zit ik dan, heerlijk in mama haar
buik. Ik drijf in het vruchtwater met
alle bewegingen heen en weer. Eén
keer in de week gaat mama ook naar
het zwembad om mee te doen met
zwangerschapszwemmen.
Op dat moment voel ik me helemaal
ontspannen.
Baby/peuter/kleuter
Gelijk nadat ik uit de buik van mama
ben gezwommen, vind ik het heerlijk om
in bad te gaan. Na een paar
maanden, op het moment dat ik echt
met mijn handjes begin te spetteren,
gaat mama met mij naar het zwembad.
Wat een feest! Zoveel water om me
heen en wat een plezier heb ik daar. We
gaan nu elke week naar de lessen en ik
voel me steeds meer als een vis in het
water. Elke week leer ik weer nieuwe
dingen. Ik kan nu zelfs al alleen van de
kant af springen! Met het zwemvestje
aan spartel ik vrolijk op mijn buik en rug
door het water en ook de liedjes zing ik
steeds harder mee. Het leukste vind ik
het om onder water overal naar toe en

doorheen te zwemmen.
Schoolkind
Ik zit nu al een jaartje op school en mag
mee gaan doen aan
de zwemplezierlessen. Ik leer nu hoe ik
‘echt’ snel kan zwemmen met
verschillende zwemslagen op de buik
en rug. Ik doe nog meer: ik mag een
vriendje ‘redden’ uit het water en over
ijsmatten rennen met kleding aan. Vaak
spelen we tikkertje en mogen we al
zwemmend een bal in een goaltje gooien. Het leukste vind ik de boot in het
water, het schatduiken en
het survivalparcours. Zonder zwemvest
is dat wel flink doorzwemmen, maar
op het einde vind ik dat wel supergaaf.
Ondertussen ben ik sterk genoeg en
mag ik meedoen aan het diplomafeest.
Vol trots haal ik mijn eerste echte
diploma! Omdat ik de zwemlessen zo
leuk vind, ga ik door en leer ik dat je
nog veel meer in het water kunt doen:
snorkelen, dansen, zwemmend redden,
waterspellen. Ik blijf zwemmen zo leuk
vinden, dat ik uiteindelijk ga trainen bij
de zwemvereniging. Hier mag ik ook
aan wedstrijden mee doen en kan ik
zien hoe hard ik kan zwemmen.

Puberteit
Ik moet toegeven: het leven van een
zwemmer gaat niet altijd over rozen.
In de ochtend vroeg naar
het zwembad om te trainen en daarna
door naar school en huiswerk maken.
Maar als het lukt ben ik ook in
de avonduren weer bij het zwembad
te vinden! Waarom? Zwemmen is mijn
passie en omdat ik het leuk vind, hou
ik het ook vol. Tijdens de wedstrijden
wordt ik steeds beter en zwem ik steeds
sneller, wat een kick! Dit maakt alles
goed.
Volwassen
Vanwege de studie en het werk heb ik
helaas de trainingen op een laag pitje
moeten zetten. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Zeker 1x per
week ga ik nog heerlijk mijn banen
zwemmen in het zwembad. Het geeft
me nog steeds het heerlijke gevoel van
inspanning en ontspanning. Met mijn
hoofd in het water ben ik weer één met
mezelf en kan ik me helemaal
afsluiten van de rest van de wereld. Op
een dag loop ik door het zwembad en
zie een zeer enthousiaste instructeur
een groep mensen in het water
opzwepen. Wat een plezier straalt daar
vanaf, dat wil ik ook! Sinds die tijd doe ik
ook 1x in de week mee met deze groep.
Omdat ook ik ouder word, is het wel
belangrijk om al mijn spiergroepen goed
te blijven trainen. Uiteraard worden er
ook nog steeds banen gezwommen.

Senior
Wat heerlijk dat ik jaren geleden al met
de beweeglessen mee ben gaan doen.
Ondanks mijn leeftijd voel ik me nog
steeds fit en zijn mijn spieren nog
soepel. Ik kan dit nog jarenlang
volhouden. Ook het baantjes
zwemmen gaat nog steeds goed en
blessures loop je in het water nu
eenmaal niet zo heel snel op. Ik merk
wel dat borstcrawl zwemmen wat
lastiger aan het worden is. Zolang ik er
maar lol in blijf houden gaat het goed. In
plaats van lange afstanden zwemmen
doe ik nu vaker het kortere interval werk.
Bron: https://www.zwembadbranche.nl/
levenlang-zwemplezier/
Deze blog is geschreven door Minette
Lommers, manager van Zwembad Den
Ekkerman.
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Borstcrawlcursus
Binding met de ongebonden
zwemmer
Nederland kent 1,2 miljoen
volwassenen die 12x per jaar zwemt!
Omdat de zwemmer (ongebonden of
gebonden) centraal staat bij de KNZB, is
er vanuit de behoefte van
de zwemmer is de KNZB in 2015 gestart
met het organiseren van een 12-weekse
borstcrawlcursus voor volwassenen.
Door toenemende behoefte vanuit
zwemmers en aanbieders wordt de
borstcrawlcursus inmiddels op 85
locaties in Nederland aangeboden.

lessen te kunnen waarborgen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers
zijn er dus één of twee gekwalificeerde
trainers nodig voor de cursus.

Algemene informatie
Het doel van de borstcrawlcursus is om
volwassenen in 12 weken een technisch
goede borstcrawl aan te leren. Er zijn
twee verschillende cursussen:
een basis- en een gevorderden cursus.
De cursus bestaat uit één
gezamenlijke training per week. Deze
training duurt een uur en wordt gegeven
door gekwalificeerde trainers. In
overleg met uw vereniging wordt naar
een geschikt moment gezocht voor het
laten plaatsvinden van
de borstcrawlcursus. Het heeft de
voorkeur om de cursus op een
doordeweekse avond of in het weekend
(ochtend) te laten plaats vinden.
Indien 2 banen beschikbaar zijn kunnen
12 personen aan de cursus deelnemen.
Zijn er 3 of 4 banen beschikbaar dan
kunnen er 18 tot 24 personen aan de
cursus deelnemen. Hierbij wordt
uitgegaan van maximaal 12 deelnemers
per trainer, dit om de kwaliteit van de

Kosten voor deelnemers
De kosten voor de cursus bedraagt
€159,95 voor de deelnemer. Indien de
deelnemer aan de cursus reeds
gebruiker is van Mijnzwemcoach.nl is
het cursusgeld €129,95. Dit verschil
komt voort uit het bedrag voor
het alles-in-één pakket van
Mijnzwemcoach.nl (€29,95). Deze
kosten worden door de deelnemers aan
de KNZB voldaan. Wanneer zwemmers
deelnemen aan de cursus:
trainen ze iedere week onder
deskundige begeleiding van
een Mijnzwemcoach trainer;
is het entreegeld voor het zwembad op

de trainingsavond inclusief;
oefenen ze de lesstof in eigen tijd met
trainingsschema’s die speciaal voor de
cursus zijn ontworpen;
toegang tot Mijnzwemcoach.nl met
allerlei producten en diensten voor het
verbeteren van de zwemtechniek en
conditie. Tevens worden Arena
materialen aangeboden met fikse
korting.
Ervaringen
In 2017 hebben 1900 cursisten
deelgenomen aan de borstcrawlcursus.
Onze ervaring is dat mensen kiezen
voor de borstcrawlcursus, omdat deze
voor kwaliteit staat.

Waar wordt de cursus al
aangeboden?
Kijk op mijnzwemcoach.nl voor
de plaatsen, data en tijden.
Momenteel is er een borstcrawlcursus in
zwembad Zuiderpark van 10 januari tot
25 april 2019.
Bron: knzb

Quote deelnemer: “Door
enthousiaste trainer en medecursisten
heb ik alle lessen met veel plezier
bezocht en gevolgd. Ruim boven
verwachting. De borstcrawl gaat al een
stuk beter, waardoor ik meerdere banen
met deze slag kan afleggen dan
voorheen. Een geslaagde cursus!”

Zwemvereniging H.Z.ZIAN
zoekt zweminstructeur(s)
voor 4-16 uur per week

zwemles@hzzian.nl
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Je bent nooit te oud om te leren
zwemmen
Stel, je bent 27, 44 of 66 jaar en je kunt
niet zwemmen. Of je kunt het wel, maar
je durft het niet. Of alleen in ondiep
water. Ben je dan te oud om het te
leren? Nee hoor, blijkt in het zwemklasje
van Esther Visser.
Een minuut geleden durfde ze nog niet
met haar hoofd onder water, nu
drijft Britta Graf (44) haar buik met haar
gezicht naar beneden, rustig
uitademend in het water - of ze nooit
anders heeft gedaan. Glunderend neemt
ze het applaus van haar medeleerlingen
in ontvangst. ,,Goed gedaan, Britta!”
Zo is de zwemles van docente Esther
Visser (40) een aaneenschakeling van
kleine persoonlijke zeges. Wat eerst
nog een onmogelijk te nemen hindernis
is, blijkt het volgende moment een met
verbazingwekkend gemak gepasseerd
station. Na weer zo’n kleine
zelfoverwinning tekent zich op de
gezichten van Seka Markovic, Britta
Graf en Agnes Balogh een mengeling af
van verbazing en trots: wow, heb ik dat
echt gedurfd?
In een cursus van zes lessen maakt
Visser volwassenen die om wat voor
reden ook bang zijn voor water,
vertrouwd met het meest voorkomende
element op aarde. Watervrij maken,
noemt ze dat. Ze laat ze ontdekken dat
angst voor kopje onder gaan nergens
voor nodig is, omdat het water je ‘draagt’
als je je ontspant. Dat je, als je toch met
je hoofd onder water raakt, geen water
binnenkrijgt zolang je blijft uitademen.

En dat het niet eng, maar juist heerlijk is
om gewichtsloos te drijven op
het wateroppervlak.
Zwemmen is leuk, water biedt
ontspanning waarvan je kunt genieten,
houdt Visser haar leerlingen
voortdurend voor. Ze laat ze praten en
zingen onder water. Achter elkaar door
het zwembad wandelen, voelend dat
het opstuwend vermogen van het water
je benen optilt. In een kringetje hand in
hand drijven, zoals parachutisten in de
lucht een formatie vormen.
Spelenderwijs neemt Esther Visser
angst en stress weg. Haar leerlingen
maken kleine stappen, maar wel snélle
kleine stappen.
Net als in andere zwembaden hangt in
het doelgroepenbad van het De
Mirandabad in Amsterdam, waar Visser
een deel van haar lessen geeft, een
indringende chloorlucht en is het vochtig
warm. De felle tl-verlichting schijnt
onbarmhartig op de witte tegels en de
bleke, in badpak gestoken lichamen van
de zwemmers.
Sfeer
Toch is de sfeer er anders dan in een
gewoon zwembad. Vriendelijker, veiliger.
Het water is met 33 graden behaaglijk
warm en het bad is maar 1,25 meter
diep. En er zijn geen badmeesters die
aanwijzingen schreeuwen vanaf de kant.
Visser staat tussen haar leerlingen in
het water. Ze stelt ze gerust met haar
vriendelijke verschijning en rustige

manier van optreden. Geduldig, met
aandacht en humor. Soms neemt ze een
leerling even apart, terwijl de anderen
zelfstandig hun oefeningen doen.
Niemand hoeft iets tegen zijn zin te
doen, niemand voelt zich ergens toe
gedwongen. Zo weet ze haar
leerlingen steeds een volgende grens te
laten passeren.

verlengde liggen. Dat zorgt voor een
goede uitlijning en daardoor voor een
moeiteloze manier van bewegen.”
Bron: https://www.ad.nl/nieuws/
je-bent-nooit-te-oud-om-te-lerenzwemmen~ae1a0d91/
Met dank aan Paul Westra

Vissers lessen zijn gebaseerd op de
Shaw Methode, die een kleine dertig
jaar geleden werd ontwikkeld door de
Britse wedstrijdzwemmer Steven Shaw.
In zijn zwemmethode, die haar
wortels vindt in de Alexander Techniek
(zie kader op de volgende pagina),
draait het om ontspanning, plezier,
efficiëntie en lichaamsbewustzijn.
Nek
In deze methode blijkt de nek cruciaal;
mensen reageren reflexmatig op angst
en stress door hun nekspieren aan te
spannen. Daardoor raakt het lichaam uit
balans, met als gevolg allerlei
lichamelijke klachten en een minder
efficiënte zwemslag, waardoor kostbare
energie verloren gaat.
Mensen die bang zijn voor water
vertonen die reactie onbewust ook,
waardoor ze verstarren en hun
natuurlijke drijfvermogen verliezen. Een
ontspannen nek en andere onderdelen
uit de Alexander Techniek veranderen
dat. Vandaar dat Visser vaak de nek
van haar leerlingen aanraakt. ,,Laat je
nek lang en zacht worden”, zegt ze dan.
,,Zorg dat je hoofd, nek en rug in elkaars
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