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Kopij voor het volgende
nummer (september 2019) aanleveren
uiterlijk eind augustus 2019.

Van de
redactie
Beste lezer,
Wat heb ik veel kopij mogen ontvangen
de afgelopen maand. Het lijkt steeds
meer te worden. Dit is een goed teken
als vereniging zijnde. Helaas heb ik deze
keer niet alles in het clubblad kunnen
verwerken.

Ook dit jaar mag ik weer extra werken in
het bosbad te Amersfoort. Ik heb nu al
zin om de bezoekers met veiligheid en
plezier te laten zwemmen.
Graag wil ik alle vrijwilligers weer
bedanken die mee hebben gewerkt aan
dit clubblad.

Ook dit jaar was het zwemkamp een
groot succes. Wat leuk dat dit weer begint Tot HaZie-AAN
te groeien. Kijk snel op bladzijde 8 voor
meer informatie. En schrijf je kinderen
alvast in voor volgend jaar.
In maart werd er bij H.Z.ZIAN weer
afgezwommen volgens de ENVOZ-eisen.
Met dank aan Wilma
Marcé kunnen wij in dit nummer hierover
iets meer lezen.

Peter

Even voorstellen...

Hoi Allemaal!

Ik ben Kim, je zal me misschien
herkennen als zwemjuf van
de donderdag in het Zuiderpark of van
de zondag in de Escamphof. Naast mijn
werkzaamheden als zwemjuf, werk ik
ook als Projectleider bij Stichting Jeugd
Vakantie Aktiviteiten. Samen met mijn
lieve collega’s verzorg ik daar nu voor
het 46e jaar een fantastisch project op
attractiepark Duinrell! Ook dit jaar kun
je mij daar de eerste drie weken van de
zomervakantie vinden. Op Jva is het
elke dag feest, samen met een groep
kinderen van jou leeftijd en twee

begeleiders loop je door het park en kun
je in de attracties, ook zijn er allemaal
leuke activiteiten zoals spel en sport
georganiseerd speciaal voor
de kinderen van JVA. Als je oud genoeg
bent en een zwemdiploma hebt, kun je
zelfs mee naar het Tikibad.
Kom je deze zomer ook mee? Misschien
spot je mij wel! Of een van de andere
bekende van H.Z.Zian zoals juf Marga,
Meester Caspar of juf Mariëlle die er ook
(weer)zijn deze zomer!
Tot op Jva,
Liefs Kim
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Van
de bestuurstafel
Van de voorzitter
Het is bekend, een vereniging kan niet
zonder vrijwilligers. IEDEREEN weet
dat. Hoe komt het dan dat veel
verenigingen, dus ook H.Z.ZIAN,
mensen te kort komen om
de bestaande, meest noodzakelijke,
functies te kunnen bemensen! Als
voorzitter kan ik daar geen antwoord op
geven omdat het een tendens is en een
mentaliteit. Hoe krijg je het voor elkaar
om mensen met een beetje capaciteit te
entameren om zich, onbaatzuchtig, aan
te bieden voor vrijwilligerswerk.
Er zijn over Nederland diverse
systemen waarbij men vrijwilligerswerk
koppelt aan het mogen sporten en
omgekeerd. Zo van...u kunt bij deze
vereniging sporten, maar u moet daar
wel iets voor terugdoen. Ik ben er een
voorstander van om het kunnen sporten
bij een vereniging, in dit geval H.Z.ZIAN,
te koppelen aan vrijwilligerswerk.

Ik geef een voorbeeld. Waterpolo is een
dure sport. De contributies zijn hoog,
maar ondanks dat en zonder extra
gelden is het onmogelijk om
trainingswater te huren, trainers in te
huren, wedstrijden te spelen en ook nog
eens een bepaald niveau te behalen.
Dan heb ik het over topsport.
In het recente verleden is op
initiatief van het bestuur getracht
beleid te initiëren om een leven lang te
zwemmen en de oudere zwemmer en
poloër te behouden voor de vereniging.
H.Z.ZIAN heeft namelijk geen
“ouderenbeleid”. In de sessies, die in
het begin goed werden bezocht en later
minder, is het “ouderenbeleid”
onderkend doch blijven liggen.
Extra opmerking of argument vanuit de
sessies was dat er geen eigen honk,
geen eigen verenigingsruimte was.
Recent heeft de wethouder van Sport
van de gemeente Den Haag, Richard
vd Mos, een brief gezonden naar uw
voorzitter. De vraag van de wethouder
aan uw voorzitter was om eens wat
onderwerpen op papier te zetten en dat
naar hem toe te zenden. Eén van die
onderwerpen was een eigen
verenigingsruimte. De heer de Mos
schreef in zijn brief dat er wellicht in
Overbosch voor H.Z.Zian een ruimte
beschikbaar zou kunnen zijn.
Uiteraard gaat uw voorzitter zich
hiervoor inzetten. Maar ik ga er van

uit dat er zeker in onze vereniging nog
mensen zijn die hier hun steentje in bij
zouden kunnen en willen dragen. Er zijn
veel mogelijkheden volgens onze
wethouder.
Nu stel ik me zo voor dat er
een gezelligheidsteam binnen H.Z.ZIAN
in oprichting bestaat waar de ambitie
heerst om hiermee verder te gaan en
het gezelligheidsteam uit te breiden
naar gezelligheidsbezigheden buiten
het water maar wel onder de naam van
H.Z.ZIAN.
Kijk eens om u heen en formeer een
groepje om het ouderenbeleid voor de
toekomst richting te geven. We kunnen
dan starten met onderhandelingen voor
een verenigingsruimte in Overbosch.
Bel me gewoon op 0653250972.
Namens het bestuur van H.Z.ZIAN,
Ron Verroen, voorzitter

6

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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H.Z.ZIAN

jeugdkamp 2019

Afgelopen Hemelvaartweekend stond
het jaarlijkse jeugdkamp weer op het
programma. Dit jaar waren wij op
bezoek bij Scoutinggroep Nootdorp. De
fijne locatie, het mooie weer,
de gezellige kinderen en enthousiaste
leiding zorgden voor vier fantastische
dagen. Een geslaagd kamp dus!
Het thema van dit jaar is ‘Wie is de
mol?’ en een van de leiding was de mol.
Gedurende het kamp konden
de kinderen tijdens de spellen
‘Mollars’ (geld) verzamelen waarmee zij
tips konden kopen om erachter te
komen wie het was. Aan het einde van
de dag vulden ze in groeps
een vragenlijst in om te kijken of ze het
al wisten.
De eerste dag kwamen de kinderen
rond de middag aan bij het kamphuis.
Nadat de ouders nog even hebben
geholpen met de bedden opmaken,
werden ze uitgezwaaid en kon het kamp
beginnen. Eerst lekker een broodje
knakworst eten, team-bidons versieren
en elkaar beter leren kennen door

middel van verschillende
kennismakingsspelen. De miezer van
de ochtend had inmiddels plaats
gemaakt voor een heerlijk zonnetje
dus de kinderen konden de rest van de
middag lekker op het terrein konden
spelen. ‘s Avonds een lekker bord pasta
had gegeten waarna bij het kampvuur
de eerste wie is de mol vragenlijst
werd ingevuld. Er werden verschillende
spelletjes gespeeld waarna de groep in
tweeën werd gedeeld. De jongste
kinderen hebben marshmallows
gegeten en chocomelk gedronken en
gingen daarna naar bed. Voor
de oudste werd het nog een stuk
spannender. Na een griezelverhaal
gingen zij het bos in voor een echte
spooktocht! Terug bij het kamphuis was
er ook voor hen een beker warme
chocomelk en marshmallows om een
beetje tot rust te komen en daarna
lekker te gaan slapen.
De tweede dag begon lekker vroeg met
een sessie ochtendgymnastiek op het
nummer Pasapas. Na het ontbijt deden
we een ware mollenjacht; een van de
leiding zat verstopt op het terrein en
het kind dat hem als eerste vond, won
Mollars voor zijn team. Na de lunch
speelden we Mollen Materiaal (Levend
Bingo) en Eten met de Mol
(McDonalds-spel). Daar hadden alle
kinderen flink honger van gekregen dus
de broodjes hamburger die op het menu
stonden, gingen er goed in! ‘s Avonds
werd de groep weer in tweeën gedeeld.
De jongste kinderen gingen
kampvuur-spellen doen en daarna
lekker naar bed, de oudste kinderen
gingen naar het bos voor een
douanespel.
Zaterdagochtend begon weer met een
sessie ochtendgymnastiek.

Na het ontbijt hebben we binnen en
buiten verschillende spellen gedaan;
Think like a Mol (Mastermind),
Mollentactiek (Levend Stratego) en 4
mollen op een rij (Levend Kwartet).
Tussendoor werd er druk geoefend voor
de acts ‘s avonds bij de bonte avond.
Rond etenstijd gooiden de leiding de
frietjes op tafel en mochten de kinderen
hun sauzen gewoon op tafel uitsmeren:
een heerlijke kliederboel! Daarna was
het tijd voor de bonte avond, waarbij
veel kinderen leuke acts hadden
voorbereid: van dansoptredens tot een
echte DJ-set! Speciaal voor de kinderen
had een van de leiding, Mark, wel een
hele gave act in petto; hij ging jongleren
met echt vuur en hij kon ook nog
vuurspuwen, echt supercool! De avond
werd afgesloten met een disco. Tot in

de late uurtje bleef het onrustig in
Nootdorp.
Zondag konden de kinderen eerste een
beetje uitslapen waarna het tijd was
om alle spullen te gaan op te ruimen
en onze zwemkleding aan te trekken,
want we gingen een lekker dagje naar
de Dobbeplas. Alle kinderen wisten zich
prima te vermaken in het water en bij
de speeltoestellen op het strand. Aan
het eind van de middag nog een ijsje en
toen werden alle kinderen alweer
opgehaald en was het weekend
omgevlogen!
De leiding heeft onwijs genoten van de
gezelligheid van alle kinderen en hoopt
iedereen volgend jaar weer te zien!

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.

15

Maandag 18:45 – 19:40 in zwembad Houtzagerij
Dinsdag 18:30 – 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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Sentimental journey
Onlangs sprak ik met Peter de Ronde.
Die kent u waarschijnlijk niet, maar hij
was in begin jaren 60 badmeester in
het Zuiderpark. Veel mee gelachen en
ook nog lid van ZIAN, want hij trainde bij
Charles Razoux Schultz.
Dat badmeesteren deed hij er bij om
rond te kunnen komen, want van de
muziek kon hij toen niet leven. Peter
zat namelijk in een beginnend bandje:
The Golden Earrings (jazeker, toen nog
met een ‘s’). Hij toonde een aanstekelijk
enthousiasme over de paar jaar dat
hij zomers aan de badrand stond van
wat ooit het mooiste openluchtbad
van West-Euopa was. Helaas ging het
machtige complex ten onder aan de
nodeloze vernieuwingsdrift van
de Gemeente Den Haag. Die liet het
bad met de dubbele 50-meterbanen,
café, biljartzaal, opzichterswoningen en
fietsenstalling eerst volledig verkrotten
om vervolgens tot de conclusie te
komen dat de hele boel maar beter
afgebroken kon worden. Maar
de herinneringen blijven, ook bij De
Ronde, mijzelf en de vele gebruikers
van dit onvoorstelbaar mooie
zwemparadijs.

Zuiderparkbad

Zoals aan directeur Dick Verkijk, die de
scepter zwaaide. Streng doch
rechtvaardig en meestal goed geluimd.
En Jan Visser, de stoker, die nog met
mijn vader bij ZIOS polo speelde en
later het verwarmde water van
het Zuiderpark op peil hield. Ook
de immer opgewekt en bedrijvige
mevrouw Robbemond (of Van Egmond;
we wisten het niet zeker meer), die in de
personeelsruimte met de halve
gordijntjes altijd de koffie klaar had
staan. De schoonspringers die in weer
en wind op de planken stonden,
de polotoernooien,
de Kringkampioenschappen en
de nationale titelstrijd met de selectie
voor de OS in Tokio 1964. Toen ik met
mijn broer Roel en enkele vrienden,
samen met Jaap Heemskerk van ZIOS,
op het dak van de kleedhokjes het bord
met namen en eindtijden in de rondte
draaide. Ik droom nog wel eens van dat

onvervangbare bad.
Zwembad Regentes

bad Morgenstond en uiteraard
de Regentes in de vergetelheid
gemanipuleerd. Nou goed, het oude
damesbad Mauritskade bleef gespaard.
Maar Louis Couperus, die daar ooit
schuin aan de overkant woonde, zou
zich in zijn graf omdraaien wanneer hij
zag wat er van dat ooit zo iconische
gebouw geworden is. De Regentes is
een ander verhaal. Werd voor een paar
miljoen gerenoveerd om enkele jaren
later om veiligheidsredenen dicht te
gaan. De dakspanten zouden verrot zijn.
Het gebouw staat er echter nog steeds
en ik bezoek het ook nog regelmatig in
zijn huidige hoedanigheid als theater.
Binnenkort bestaat het 100 jaar en er
wordt gewerkt aan een jubileumboek.

1921-HZPC heren1-J vd Bergh, E Snoeck, AJ
Pusis, EP Mathon. J vd Water, HP v Jaarsveld, C v Soest

Later gaf ik op de woensdagavond
zwemles bij ZIOS in het instructiebad
aan de Tholensestraat. Op de fiets
vanuit de Lavendelstraat naar
Scheveningen, les geven, en op
de terugweg verse stroopwafels kopen
in de bakkerij in de Goudenregenstraat.
Of in de Gouden Paraplu een zakje
patat met zelfgemaakte mayo kopen.
Dat kostte toen 20 cent en de pleuris
brak onder de consumptieve scholieren
uit toen die prijs met een stuiver werd
verhoogd. Daar ging je zakgeld! Ook
het mooie bad aan die Tholenstraat is
passé. Er staat nu een flatgebouw op
die plek. In het visieloze
gemeentebeleid werden later ook
zwembad Mauritskade,

Zwembad Tholenstraat

Mauritskade - 1913 groep leden der Haagsche
Zwem-en Poloclub.
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Wat ook niet meer bestaat is
De Boetzelaer in Monster. Een gezellig
bad, waar vele Kringwedstrijden werden
gehouden. En we kwamen er vaak met
onze kleinzoon, wanneer hij graag in
het ‘Piratenbad’ wilde zwemmen. Het
Westlandse bad was namelijk door de
visionaire directeur Peter Wielaart met
een thema omgetoverd tot ‘een zeer
bijzonder zwembad’. De inrichting werd
voorzien van allerhande
piraten-attributen en was ook daardoor
zeer in trek bij vele zwemmers uit de
wijde omgeving. Helaas vloog
het levenswerk van Wielaart en zijn
medewerkers begin dit jaar in de fik.
Er bleef niets van over. Maar in het
Westland werd daags na de ramp een
inzamelingsactie gehouden en inmiddels
wordt er alweer gewerkt aan een nieuw
bad. Hopelijk wordt dat net zo
aantrekkelijk als het vorige en zal het
personeel de klap te boven zijn
gekomen. En weer even klant- en
servicegericht als altijd de activiteiten
voortzetten. Dat hoop ik van harte.
Al besef ik, bij alles wat ik hiervoor
beschreef: wat geweest is komt nooit
meer terug.
Met dank aan Jos Praat.

De Boetzelaer in Monster in brand.
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Nieuw bad “De Boetzelaer”

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:

G&W
: Gezondheidswinkels
HAEGHEBORGH
: Capital consultants
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
ENVOZ
Internationale
zwemdiploma
SCHIPPERS & ZN
: :Encadreur,
lijstenmakerij
G&W
Gezondheidswinkels
ASTORIUM
: :Detachering
en Werving van Staf Professionals
Haegheborgh
:
Capital
consultants
G
&
W
:
Gezondheidswinkels
KERKHOF & ZN BV / McWASH : Hypermoderne wasstraat, benzinestation
Wieringa
MAZDAconsultants
specialist
HAEGHEBORGH
Capital
HAPPYCOPY.NL
:::Drukker
van
dit blad
WIERINGA
:
Autobedrijf
en
garage,
MAZDA
dealer
McWASH
Hypermoderne
wasstraat,
benzinestation
5KRABBELS
: :Uw
hulp bij administratieve
problemen
SCHIPPERS & ZN
:: Encadreur,
lijstenmakerij
HAPPYCOPY.NL
Drukker van
dit blad
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
G
&W
KERKHOF
& ZN BV / McWASH :: Gezondheidswinkels
Hypermoderne wasstraat, benzinestation
HAEGHEBORGH
:
Capital
HAPPYCOPY.NL
: Drukkerconsultants
van dit blad
WIERINGA
:
Autobedrijf
garage, MAZDA
dealer
5KRABBELS
: Uw hulp bij en
administratieve
problemen
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de HaZie-aan staan?
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
De
HaZie-aan
behoort
al
jaren
bij de beste clubbladen
van Nederland.
KERKHOF & ZN BV / McWASH : Hypermoderne
wasstraat, benzinestation
Neem
dan contact op met: bestuur@hzzian.nl
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit bladof voorzitter@hzzian.nl
Adverteren problemen
op onze website of
of bel:
46281207
5KRABBELS
: Uw 06
hulp
bij administratieve

onze sponsors en adverteerders:

op website en clubblad?

Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de
staan?
DatHaZie-aan
is vanaf nu ook
mogelijk!!!
De HaZie-aan behoort al jaren bij de beste clubbladen van Nederland.
Zonder
sponsors
zijn er geenofextra
activiteiten van
Neem dan
contacten
opadverteerders
met: bestuur@hzzian.nl
voorzitter@hzzian.nl
een amateur
of sportvereniging
bel: 06 46281207mogelijk.
Ook
clubblad
wordt
voor een zeer belangrijk
deel mogelijk
Wiltdit
u ook
met uw
bedrijfsadvertentie
in de HaZie-aan
staan?
gemaakt
door
onze
sponsors
en
adverteerders!
De HaZie-aan behoort al jaren bij de beste clubbladen van Nederland.
Zonder
sponsors
adverteerders
zijnclubblad
er geen
activiteiten van
Neem
dan
contact en
opPrijzen
met: bestuur@hzzian.nl
ofextra
voorzitter@hzzian.nl
adverteren
een amateur
sportvereniging
of bel:
06 46281207 mogelijk.
Aanmelden
Dedit
advertentiekosten
voorvoor
het clubblad
de HaZie-AAN
alsmogelijk
volgt:
Ook
clubblad
wordt
een zeer
belangrijkzijn
deel
Indien u mensen
€ 31.25
voorsponsors
een 1/4 pagina
A5
gemaakt
door
onze
en adverteerders!
kent die graag
€ 62.50 voor eenAls
1/2
A5 uw
Zonder sponsors
en adverteerders
zijn
er email
geen
extra
activiteiten
upagina
via
lidmaatschap
wilt van
les willen krijgen
€ 125,-van
voor een opzeggen
hele pagina
A5
dit via:
een amateur
sportverenigingkan
mogelijk.
een enthousiaste groep
leerkrachten,
ledenadministratie@hzzian.nl
Ook
clubblad
wordt
voor een
zeer belangrijk deel mogelijk
Aanmelden
dan kunt
udit
hengelden
wijzen
op keer.
de site
Deze
tarieven
per
Het clubblad verschijnt 4x per jaar dus voor een heel
en adverteerders!
Indien
udoor
mensen
www.hzzian.zwemscore.nl
enonze
dan sponsors
jaargemaakt
zijn
de bedragen
respectievelijk
€ 125,, € 250,- en € 500,-.

zwemles@hzzian.nl

zwemles@hzzian.nl

kent die graag
kiezen voor ‘aanmelden
leerling’.
Als u via email uw lidmaatschap wilt
les willen
krijgen
van
Zodra wij een plaats
voor hen
hebben
opzeggen kan dit via:
een enthousiaste
groep leerkrachten,
ontvangen
zij een oproep
voor onze
ledenadministratie@hzzian.nl
Aanmelden
dan kunt u hen wijzen
op de site
zwemlessen.
Indien u mensen
www.hzzian.zwemscore.nl
en dan
kent
die
graag
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Als u via email uw lidmaatschap wilt
les
willen
krijgen
van
Zodra wij een plaats voor hen hebben
opzeggen kan dit via:
een
enthousiaste
groep
leerkrachten,
ontvangen zij een oproep voor onze
ledenadministratie@hzzian.nl
dan
kunt
u
hen
wijzen
op
de
site
zwemlessen.
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
16
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Zodra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen zij een oproep voor onze
zwemlessen.

zwemles@hzzian.nl
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H.Z.ZIAN Jeugdkamp 2019

2019 H.Z.ZIAN Gerard Wennen met vrouw en kleinkind in zwembad

AL MEER DAN 60 JAAR
HET VERTROUWDE ADRES VOOR
JONG GEBRUIKTE MAZDA’S!
WAAR DE KLANT NOG CENTRAAL STAAT
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Vakantierooster 2019
Zoals elk jaar voert de gemeente tijdens de zomervakantie periode groot onderhoud uit aan
de diverse zwembaden in Den Haag.
Wij als vereniging krijgen dit mede gedeeld en hebben geen invloed op deze sluiting.
Voor de zomerperiode van 2019 is de sluiting reeds vastgesteld en houd in dat de volgende
baden in onderstaande periode gesloten zijn:
Blinkerd
Escamphof
Houtzagerij
Overbosch
Waterthor
Zuiderpark
Forum Kwadraat

Gesloten van zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september
Gesloten van zondag 28 juli t/m zondag 25 augustus
Gesloten van zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september
Gesloten van zaterdag 20 juli t/m zondag 11 augustus
Gesloten van zaterdag 20 juli t/m 1 september
Gesloten van maandag 12 augustus t/m/ zondag 8 september
Gesloten van zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Tijdens de zomervakantie geven wij les op de volgende dagen en uren:
Zuiderpark

Donderdag

Van 20 juli t/m 11 augustus

17.15 – 18.00

09.00 – 11.00
11.00 – 11.45

Fase 1 t/m 4, diploma
ABC
Fase 1 t/m 4, diploma
ABC
Zwemvaardigheid 1
t/m 3 en KNZB
superspetters
Volwassenen zwemles
Fase 1 t/m 4, diploma
AB
Fase 1 t/m 4, diploma
C en zwemvaardigheid
1 t/m 3
Fase 1 t/m 4 en
diploma ABC
Fase 1 t/m 3,
volwassenen zwemles
KNZB superspetters
Zwemvaardigheid
Babyzwemmen
Fase 1 t/m 3

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15

Fase 1 t/m 3
KNZB superspetters

18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

Zuiderpark

Zaterdag

Van 20 juli t/m 11 augustus
Overbosch

14.45 – 15:30
Dinsdag

Van 12 augustus t/m 1
september
Escamphof
Alleen 21, 28 juli en 1
september

19.30 -20.15
14.00 – 14.45

17.45 – 18.30
18.30 – 19.15

Zondag

U bent op bovenstaande uren van harte welkom. Wel dient het lid zich ten alle tijden te melden bij
de administrateur van het betreffende bad met een geldige lidmaatschapskaart.
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Vakantiepret
met de JVA

Van 22 juli t/m 9 augustus 2019
voor alle Haagse kinderen van
4 t/m 13 jaar dagelijks (ma t/m vr)
vakantiepret op Duinrell € 33,www.jvadenhaag.nl
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Vanaf ek
per we65% korting)
(na

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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Instructeurs op
halfjaarlijkse scholing
aanwezig is al dan niet ondersteund
door een assistent die het “leuk” vind om
les te geven en zichzelf hierin nog moet
ontwikkelen (wij noemen
dit hulpkader). Het volgen van een
opleiding tot zweminstructeur is immers
ook een mogelijkheid binnen H.Z.ZIAN.

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen
is ons clubblad bestaat onze vereniging
uit vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn de
drijvende kracht van onze vereniging.
In de diverse gelederen zijn vrijwilligers
actief. Dit gaat vanaf het bestuur, naar
de jeugdcommissie die ieder jaar onder
meer een super gezellig kamp
organiseren tot aan onze zwem instructeurs.
Op de laatste groep wil ik mij even
concentreren. Onze zweminstructeurs
zijn vrijwilligers, dit betekent dat ze
vrijwillig, maar niet vrijblijvend lesgeven
aan een ieder die zijn zwemdiploma wilt
behalen.
Al onze instructeurs zijn in het bezit van
een VOG verklaring, maar
belangrijker nog is dat de meeste van
hun geschoold zijn in het geven van
zwemlessen. Dit kan een mbo niveau
2 (assistent zwemonderwijzer) of mbo
niveau 3 opleiding(zwemonderwijzer)
zijn. Wij streven ernaar dat in elk badje
een gediplomeerd instructeur
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Net zoals een schooldocent is het
belangrijk dat onze instructeurs continue
blijven leren. Daarvoor organiseren wij
binnen H.Z.ZIAN 2 maal per jaar een
bijscholingsdag. Tijdens deze bijscholing
stellen wij een thema centraal waarin
onze instructeurs zowel theoretisch als
praktijk scholing krijgen aangeboden. In
september 2018 was het thema
“zwemmend redden” en in april 2019
“didactische vaardigheden”. Daarnaast
worden er door diverse aanbieders
bij- en nascholingen gegeven waar een
deel van onze instructeurs naar toe
gaat.
Tijdens de scholingsdag van september
2018 stond het thema zwemmend
redden op het programma. Van een
ervaren lifeguard van de KNBRD,
Miriam Eggermont, kregen
de instructeurs theoretisch scholing
over het herkennen van een drenkeling.
Tevens werd er aandacht besteed aan

alle facetten van zwemmend redden die
worden aangeboden in
de zwemdiploma’s die wij de kinderen
en volwassenen onderwijzen (denk
hierbij aan de hurk-/schedesprong,
vervoersgrepen en wak zwemmen).
Tevens werd er tijdens het praktijk deel
geoefend met de verschillende
vervoersgrepen.

Nogmaals binnen H.Z.ZIAN vinden wij
het belangrijk dat onze vrijwilligers
zichzelf blijven ontwikkelen en blijven
scholen. Of dit vanzelfsprekend is, is
aan u om te beoordelen. Wij vinden het
vooral super geweldig hoe professioneel
onze instructie omgaat met hun
vrijwilligers “baan”.
Namens de CREZ (commissie recreatief
elementair zwemmen)
Danielle Pronk

Tijdens de scholingsdag van april 2019
was het thema, didactiek! Een heel ruim
begrip waar boeken vol over
geschreven zijn en je avonden over
zou kunnen spreken. Het was dus aan
orthopedagoog i.o. Kim Schildkamp de
taak om hier een verfrissend en
specifiek voor de zweminstructeur les
over te verzorgen. Dat dit is gelukt kunt
u van mij aannemen.
Na het theoretische deel hadden we
aansluitend het praktijk gedeelte waar
nogmaals de zwemmend redden
technieken werden aangeboden, maar
zo ook gingen we aan de slag met
oefenvormen die spelenderwijs kunnen
worden aangeboden en natuurlijk
didactische werkvormen. Kortom een
leerzame dag!
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Diplomazwemmen maart 2019
mamma’s, oma’s, opa’s, broertjes,
zusjes, tantes en ooms zwom iedereen
de eisen van het bijbehorende diploma.
Van alle aanwezigen kregen ze na elk
goed afgelegd onderdeel luid applaus.
Dat was terecht, wat zwom iedereen
goed.

Eind maart/begin april hebben er weer
een aantal kinderen en volwassenen de
eisen van het internationale A, B of C
zwemdiploma van de ENVOZ
gezwommen.
En hoe...
In aanwezigheid van pappa’s,

Na afloop kreeg iedereen
het felbegeerde prachtige diploma
en natuurlijk een bronzen, zilveren of
gouden medaille.
Alle kandidaten worden hartelijk
gefeliciteerd en op naar het volgende
diploma of als je B hebt naar
de minipolo?
Met dank aan Wilma Marcé

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

Typ tekstTyp tekstTyp tekst

Retouradres Postbus 12610, 2500 DK Den Haag

Uw kenmerk
Ons kenmerk

SZW/
Dienst

Sociale Zaken en
Werkgelegenheidsprojecten
Telefoonnummer

(070) 353 75 00
Aantal bijlagen

geen
Datum

2019
Onderwerp

geen pas, geen korting!

Beste Ooievaarspashouder,
Uw kind heeft een Ooievaarspas. Hiermee betaalt u de zwemlessen voor uw kind. De zwemles is
namelijk niet gratis. De kosten betalen wij als u de Ooievaarspas op de juiste manier gebruikt. Voor
het gebruik van de Ooievaarspas geldt een aantal spelregels. Houdt u zich daar niet aan? Dan moet u
de zwemlessen zelf betalen.
1) Altijd de Ooievaarspas op zak
Zorg dat uw kind altijd zijn of haar geldige Ooievaarspas bij zich heeft. U mag de pas niet uitlenen aan
iemand anders. Ook niet aan familie. Laat uw pas ook niet achter bij de aanbieder. Heeft u problemen
met de pas? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zonder geldige pas krijgt u geen korting.
2) Laat de Ooievaarspas op tijd scannen
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de Ooievaarspas op tijd laat scannen door de vereniging.
Alleen dan kan uw kind meedoen met de zwemles. Bent u te laat met scannen? Dan kan uw kind niet
meedoen. De meeste verenigingen vragen u de pas 1 keer per 3 maanden te laten scannen. Houdt u
zich niet aan deze afspraak? Dan moet u het volledige lidmaatschapsgeld zelf te betalen.
3) Zeg het lidmaatschap op tijd op
Uw kind is lid geworden voor een bepaalde periode. Vaak is dat voor een jaar of een seizoen. Wilt u dat
uw kind geen lid meer is? Zeg dan op tijd het lidmaatschap op en vraag om een schriftelijk bewijs
hiervan. Zonder schriftelijk bewijs van beëindiging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Ook
als uw kind het zwemdiploma heeft gehaald. U blijft dan verplicht het lidmaatschapsgeld te betalen.
4) Meld uw kind op tijd af
Uw kind leert alleen zwemmen door iedere week mee te doen met de lessen. Kan uw kind niet naar de
zwemles komen? Meld hem of haar dan altijd af met een geldige reden. Doet u dat niet? Dan kan de
vereniging het lidmaatschap beëindigen. Uw kind mag dan niet meer meedoen en u moet het
overgebleven lidmaatschapsgeld zelf betalen. Zonder korting met de Ooievaarspas. Ook bij opzegging
betaalt u tot het einde van het seizoen/jaar.

Inlichtingen bij
Telefoon
e mail
Postadres
Bezoekadres

: Bureau Ooievaarspas
: (070) 7525400
: ooievaarspas.szw@denhaag.nl
: Postbus 12610, 2500 DK Den Haag
: Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
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Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

De winnaars!

Zwembad Houtzagerij
- Sekerdag Esillanur (19-3-2013)
- Abhay Varun Gauri ( 20-9-2011)
Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
Zwembad Overbosch
leeftijdklassen,
- Joud Shreih (1-1-2013)
3 zwembrilletjes ter beschikking.
- Laila Shreih (25-5-2008)
3 brilletjes t/m 5-jr;
Zwembad Escamphof (woens- en
3 brilletjes t/m 7-jr;
zondag)
3 brilletjes t/m 10-jr en
- Timo Treub (16-7-2016)
3 brilletjes van 11-jr en ouder.
- Nila Ghijsels (12-9-2014)
- Stella Reitsma (27-8-2014)
Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het - Muhammed Yusuf Günes (16-4-2014)
zwembad waar je zwemt en hem bij
- Bento Bes (5-12-2013)
de administratie inleveren. Schrijf er wel je naam, - Gianna Patti (30-4-2013)
je adres en geboortedatum op.
- Arnold Ap (24-4-2013)
- Elif Rana Oruc (6-3-2010)
Zwembad Waterthor
- Xienna Pel Mendes (14-7-2012)
Sanaria Rashid (26-11-2006)
Forum Kwadraat
- Mohini Soekhoe (10-9-2014
Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
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Naam:
Adres:
Zwembad:
Geboortedatum:
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VERSLAGEN
Einde van een succesvol seizoen
voor Waterpolo Den Haag
Dit seizoen had Waterpolo Den Haag
voor het eerste twee jeugdteams in de
landelijke jeugdcompetitie. De jongens
onder de 15 begonnen met een heel
nieuw team en dat was in het begin best
een beetje wennen, maar uiteindelijk
hebben zij een hele verdienstelijke 5de
plaats in de Eredivisie B weten te
bemachtigen. De jongens onder de 17
jaar kwamen uit in de eerste klasse.
Ook voor hun was het in het begin nog
wat zoeken, maar aan het einde van het
seizoen hebben zij de nummer 1 van
hun ongeslagen status afgeholpen en
kwamen zelf op een gedeelde 2e plaats
terecht.
De heren waren dit seizoen het meest
succesvol! Als eerste was het heren 3
dat begin maart al niet meer ingehaald
kon worden en het kampioenschap
kon vieren. Zij zullen komend seizoen
promoveren naar de reserve 2e klasse
bond. Hoewel het jonge team van heren
2 zijn meerdere moest erkennen aan
ZVVS, eindigde zij door puntenverlies
van concurrent Z&PC Katwijk toch op
de tweede plaats en zullen zij komend
seizoen promoveren naar de Reserve
1ste klasse bond. Heren 1 maakt het dit
seizoen super spannend.
Door een succesvolle reeks van
gewonnen wedstrijden kon er opeens
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Heren 3, kampioen

om het kampioenschap worden
gespeeld en is promotie naar
de eredivisie ineens inzicht. Helaas
vergaten de Haagse mannen
de laatste competitiewedstrijd in
Dordrecht te winnen en waren zij
veroordeeld tot het spelen van de
promotie/degradatie wedstrijd. Tegen
Schuurman BZC werden twee
bloedstollende wedstrijden gespeeld,
de ploegen waren zeer aan elkaar
gewaagd. Uiteindelijk was het de BZC
wat een nieuw jaar Eredivisie afdwong
en zodoende blijven de mannen van
coach Mark van Engelen met lege
handen achter in de eerste klasse.
Bij de dames stond er minder op het
spel. Voor beide teams was het doel
om de huidige competitie te handhaven
en dit doel is behaald. Dames 1 moest
uiteindelijk de tweede plaats in
de B-poule van de eerste klasse delen
met concurrenten Bodegraven en
Waddinxveen. Dames 2 liet met hun
jonge team ontzettend veel groei zien

en kunnen zij trots zijn op een mooie 6e
plaats
De jongens onder de 19 jaar hadden dit
seizoen eigenlijk maar 1 doel voor ogen
en dat was een ticket voor het NK.
Helaas was WIDEX GZC Donk in de
competitie tweemaal net de sterk en
gingen er met het kampioenschap
vandoor. Een NK-ticket was nog te
bemachtigen met de kruiswedstrijd
tegen Dordrecht, maar ondanks goede
spel van Den Haag waren het
de jongens uit Dordrecht die de winst
pakten. Toch kunnen de jongens met
opgeheven hoofd terugkijken op
afgelopen seizoen!

Topscoorders *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niels Rook

Niels Rook
Jesper Rook
Emilie van Zeggelaar
Kjell Wansleeben
Tim van der Bend
Koen Heiden
Jasper Stam
Bram Ruitenbeek
Robin Thoen
Nathan Kakisina

A-jeugd
Heren 3
Dames 1
Heren 1
Heren 2
Heren 1
Heren 3
Heren 3
B-jeugd
A-jeugd

53 doelpunten
47 doelpunten
46 doelpunten
45 doelpunten
44 doelpunten
43 doelpunten
39 doelpunten
36 doelpunten
35 doelpunten
35 doelpunten

* van de competitie, op basis van Sportlink

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Dutch Water Polo Trophy 2019
in Rotterdam
Waterpoloseizoen is afgelopen, maar de Nederlandse Waterpolodames zijn
druk met de voorbereiding op het WK in Gwangju. Wil jij ze in actie zien?
Ze spelen 1-3 juli de Dutch Waterpolo Trophy in Zwemcentrum in Rotterdam.
Programma:
1 juli: Italië - Spanje (10.30h) en Nederland - Italië (19.00h)
2 juli: Nederland - Italië (11.30h) en Nederland - Spanje (19.00h)
3 juli: Italië - Spanje (10.30h) en Nederland - Spanje (16.00h
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Nieuwe waterpolo spelregels per
juni 2019
De Wereldzwembond FINA heeft
recent haar nieuwe spelregels
waterpolo gepubliceerd welke in het
internationale zomerseizoen direct
zullen worden toegepast.
Met de aanpassingen beoogt men het
waterpolo spel (nog) aantrekkelijker
te maken en te laten aansluiten bij de
eisen die vanuit het IOC aan de sport
worden gesteld. De KNZB zal deze
regels na afloop van het huidige
waterpolo seizoen geheel
overnemen.
Om in het seizoen 2019/2020 te
kunnen deelnemen aan
de waterpolocompetitie dient uw
vereniging in staat te zijn
de spelregels toe te passen. Hiervoor
is een aanpassing van het scorebord
en de lijnen/markeringen
noodzakelijk.
Als vereniging zal hiervoor vaak
tezamen met
de zwembadexploitant en/of
eigenaren moeten worden
opgetrokken. Wij verzoeken u dan
ook om zo snel mogelijk contact te
zoeken met deze partijen teneinde
de aanpassingen in gang te zetten
en te borgen dat ook uw vereniging
voor aanvang van het nieuwe seizoen
gereed is. Vanuit de zwembond zijn
vrijwel alle scorebord leveranciers op
de hoogte gesteld van
de aanstaande wijzigingen en

Waterpolo Den Haag
Sportshoots.nl

hebben zij de noodzakelijke
voorbereidingen reeds getroffen. Ook
in haar contacten met
zwembadexploitanten en gemeenten
heeft de KNZB de noodzakelijke
aanpassingen aan de orde gesteld.
In een aantal gevallen zullen er
kosten gemoeid zijn met deze
aanpassingen. Vanuit de KNZB zijn
hiervoor geen subsidiemogelijkheden.
Of deze in uw gemeente wel
beschikbaar zijn zal lokaal moeten
worden nagevraagd.
Wij zijn ervan overtuigd dat met een
spoedige start heel waterpolo-end
Nederland erin zal slagen om deze
omvangrijke operatie op goede
wijze vorm te geven zodat we vanaf
september 2019 in alle zwembaden
volgens de nieuwe regels kunnen
spelen!
Bron: KNZB.nl
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Ridder Bob!
Op vrijdagmorgen 26 april zat
een stralende Bob Bouwman samen
met 42 andere genomineerden op het
podium van theater Diligentia aan het
Haagse Lange Voorhout. Bob werd die
dag niet alleen 83 jaar: hij was ook een
van de gelukkigen die uit handen van
burgemeester Krikke een Koninklijke
Onderscheiding ontving. Sinds
die vrijdag mag onze clubgenoot zich
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
noemen. Bob werd volledig overrompeld
toen hij Diligentia binnenstapte. Want
zijn echtgenote Letty, zoons Wouter en
Maarten, schoondochters en
kleinkinderen zouden immers
een kopje koffie met hem gaan drinken
in dit theater. Dit als afsluiting van een
verjaardagsontbijt. In Diligentia trof Bob
ook onze voorzitter Ron Verroen, Marion
Vaalburg (die 16 jaar geleden werd
geridderd), Wilma Marce en Jos Praat.
Die zaten ook in het complot en waren
getuige van de plechtigheid. En dan sta
je plotseling in het volle licht en wordt je
toegesproken door Pauline Krikke, in vol
ornaat met ambtsketen.
De burgemeester noemde in
een uitgebreide en zeer persoonlijk
gerichte speech de vele verdiensten
voor de (Haagse) zwemsport van de
nieuwe ridder op. “Zonder volledig te
zijn benoem ik enkele activiteiten van
de heer Bouwman. Hij was, sinds hij
in zich in 1948 bij het toenmalige ZIAN
aansloot, als vrijwilliger in vele functies
voor de vereniging werkzaam. Er werd
ook nooit een tevergeefs beroep op hem
gedaan: lid van de jubileumcommissie,
lid commissie masterzwemmen,
beheerder steunfonds,
mede-organisator van vele feesten en
als het zo uitkwam was hij daarbij ook

discjockey. Hij was een zeer
gewaardeerd lid van het Haags
zwembadoverleg, lid van de commissie
recreatief en elementair zwemmen en
mede-initiatiefnemer van het sterrenplan
van de KNZB. Daarnaast legde hij de
basis voor een Haags zwemsportarchief
dat hij nog steeds beheert en waarvan de
schrijvende pers tot op heden dankbaar
gebruik maakt. Het is mij daarom een eer
een groot genoegen u te mogen
vertellen dat het onze koning heeft
behaagd u te benoemen tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau”, sprak
Krikkehem toe.

De ridders Marion Vaalburg en Bob Bouwman

Bob, namens alle leden van H.Z.ZIAN
van harte gefeliciteerd met deze dik
verdiende onderscheiding en we wensen
je dat je daarvan nog vele jaren de trotse
drager mag zijn!
Jos Praat
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Drie Haagse oud-polointernationals
doen bewust een stapje terug
speelden we twee bekerfinales, twee
keer om de landstitel en we gingen twee
keer Europa in. Zo’n fantastische
sportbeleving gunnen wij de volgende
pologeneratie ook. Eersteklasse
spelen is mooi, maar de eredivisie geeft
nóg meer voldoening en brengt meer
sportieve mogelijkheden.”
Foto gemaakt door: Sebastiaan Nederhoed

Waterpolo Den Haag kan in
het weekeinde alsnog naar de eredivisie
promoveren. De twee beslissende
wedstrijden zijn voor
de oud-internationals Michael Bach,
Serge Wennen en Mike van Duinen wél
het laatste polokunstje op niveau.
Het trio is overigens nog lang niet
afgeschreven. „Nee, stoppen met polo
doen we niet. Maar er komt zondag wel
een einde aan de dertigjarige carrière
op bondsniveau van Serge en mij. Mike
is jonger en speelt iets korter toppolo
maar ook hij schakelt een tandje terug.
We blijven lekker ballen bij Den Haag
maar dan in een districtsteam” verklapt
Bach (43). De zelfstandig
reïntegratiecoach kwam op zijn
zestiende in het eerste van H.Z.ZIAN.
Filmregisseur Wennen en hijzelf zijn
de enige spelers bij Den Haag die in
1996 met H.Z.ZIAN naar de hoofdklasse
promoveerden en vele jaren in Oranje
speelden. „Het zou mooi zijn wanneer
we als eredivisionisten afscheid kunnen
nemen” bekent Wennen. „Met H.Z.ZIAN
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De 33-jarige Mike van Duinen gooide
als achtjarige bij H.Z.ZIAN zijn eerste
balletjes. Evenals Bach en Wennen
speelde hij in jong Oranje en
het Nederlands zevental. Ook hij neemt
met weemoed afscheid van de Haagse
hoofdmacht waar hij drie jaar geleden,
na een uitstapje naar ZPB en AZC,
terugkeerde. „Er komt een moment
dat je topsport niet langer met je privé
kunt combineren. Aan het begin van
deze competitie kwam bij ons het besef
dat het afscheid in zicht kwam. Onze
gezinnen met jonge kinderen en het
werk vragen veel aandacht. Zo zien we
elkaar niet alleen tijdens de trainingen
en wedstrijden maar ook
op zondagmorgen bij het babyzwemmen
in bad Escamphof” vertelt de Haagse
makelaar. Dat ze straks worden
herenigd met de kompanen van het
voormalig H.Z.ZIAN maakte het wel
eenvoudiger om een besluit te nemen
bekent Bach.
Het trio oud-internationals wordt straks
herenigd met de tweeling Vonk, Patrick
Hulsman en doelman
Leon Paul Quartel. Evenals
de drie routiniers waaierden zij, na het

uiteenvallen van hoofdklasser H.Z.ZIAN
in 2011, naar andere hoofdklasseteams
uit. „Onze voormalig ploeggenoot
Stefan Derwig gaat coachen en Chris
Grünewald doet waarschijnlijk ook
mee. En wanneer Omar Quachach ooit
terugkomt van de Zijl, dan is bijna het
hele oude vriendenteam weer bij elkaar”
mijmert Wennen.
Dat hij uitgerekend op zijn
41e verjaardag een eerste van twee
promotiewedstrijden speelt was eigenlijk
onnodig. „We lieten het op dertien april

in de kampioenswedstrijd tegen
Dordrecht met 8-8 liggen. Ongelooflijk
balen was dat. Den Haag mist nu zes
weken wedstrijdritme maar de druk ligt
bij de tegenstander. Want die
degradeert bij verlies. Wij gaan nu nog
twee keer laten zien wat we kunnen.
En hopelijk maken we nóg eens een
promotie naar de hoogste divisie mee.
Dat zou een geweldige afsluiting zijn”
verwoordt Bach het gevoel van de drie
polopappa’s.
Bron: AD/HC/Jos Praat

Den Haag blijft eersteklasser
de eredivisie te verzilveren.
Verstandelijk heb ik hier vrede mee.
Volgend seizoen gaan we als
eersteklasser weer voor een plek in de
top. En dat zal al lastig genoeg worden
omdat we dan onze geroutineerde
internationals Bach, Wennen en Van
Duinen missen”.
Waterpolo Den Haag - HZPC Avéna
Sportshoots.nl FvL-3

Borculo- Met een 8-8 remise in
de thuiswedstrijd en een 12-9 verlies in
de return met BZC bleek de drempel
naar de eredivisie voor Waterpolo Den
Haag uiteindelijk te hoog.
Omdat de Hagenaars in het tweeluik
met de om degradatie benauwde
eredivisionist uit Borculo het beste van
zichzelf gaven, was Mark van Engelen
niet zwaar teleurgesteld. „Sportief en
emotioneel natuurlijk wel, want we gaan
altijd voor het maximaal haalbare.
Iedere wedstrijd wil je winnen, dus deze
ook. Maar vanavond waren we niet goed
genoeg om onze kans op promotie naar

Bach jutte zijn spelers in
het Zuiderpark op tot een gelijkspel, wat
na een 4-0 achterstand in de eerste set
niet vanzelfsprekend was. In
de slotperiode schoot de captain zijn
team van 6-8 naar de 8-8, een goede
uitgangspositie voor de return in
Borculo. „Het is zo lekker spelen hier,
in het Zuiderparkbad. Hier beleefden
we met HZZIAN triomfen en je hebt als
speler direct contact met het publiek. Je
kunt ze zien en horen. Dat stimuleert je
enorm” bekende hij in het zicht van zijn
voorlaatste topper.
In het volgeprakte bad ’t Twiske bleken
de Borculoërs, die een teleurstellend

seizoen achter de rug hebben, scherper
dan een dag eerder. Martin Nederlof
verving de door familieomstandigheden
afwezige doelman Kevin van den Berg
en kreeg twaalf treffers te verwerken.
Het leek de 50-jarige oud Oranjekeeper
niet te deren. „Dit is toch het mooiste dat
er is? Zulke wedstrijden spelen met een
stel vrienden van de voormalige
hoofdklasser HZZIAN?” vond de Haagse
pololegende. Aanvankelijk bleven de
‘Ooievaars’ goed bij de les en volgden
de voor behoud strijdende Berkellandse
Zwemcombinatie tot 5-3 in de tweede
periode. De door tegenslagen gekraakte
en getergde opponent sloeg in
de volgende set echter genadeloos toe:
8-5. „Daar lieten we het liggen, want die
klap kwamen we niet meer te boven”
analyseerde Van Engelen.
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Bij 9-5 in de slotfase had Den Haag een
wondertje nodig om nog langszij te
kunnen komen. Bach, Turk en Koen
Heiden schoten raak. Ondanks hun
tomeloze inzet en vechtlust was de
waterpolofee de groen-gelen dit keer
duidelijk minder gunstig gezind.
Ze maakte een abrupt einde aan het
Haagse sprookje van promotie naar de
hoogste divisie. Maar het kan ook de
verhouding uitsluitingen (elf voor Den
Haag en vier voor BZC) zijn geweest die
een meebesliste in Haags nadeel.
„Dat speelt wel een rol. Maar die
jongens waren vandaag gewoon net wat
beter dan wij. Daar moet je niet moeilijk
over doen” vond Koen Heiden,
die gisteravond vier keer scoorde.
Bron: AD/HC/-52-19, Jos Praat

Waterpolo Den Haag organiseerde
bekerfinales 2019

Op zondag 10 maart stond het Hofbad
weer bol van spanning: de bekerfinales
2019 werden gespeeld. En opnieuw was
het Waterpolo Den Haag dat
de organisatie voor zijn rekening nam.
En hoe! Het draaiboek stond borg voor
een strak geregisseerde aflevering van
deze eindstrijd. Pupillen begeleidden
alle spelers en speelsters naar het bad,
de tribunes zaten vol en de tafel werd
weer deskundig bemenst met officials
van onze vereniging. Bij de mannen
ging AZC (winnaar 2018) er met
de bokaal vandoor. De Alphenaren
versloegen in een enerverende strijd
(2-2; 5-5; 7-8) GZC Donk (winnaar
2015) nipt met 11-10. Bij de vrouwen
werd de verrassende finalist ZV de Zaan
door Polar Bears met 13-10 verslagen.
Jos Praat
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Heel de Haag zwemt same teige kankah
ZWEM SAMEN
Op zaterdag 14 september springt Den Haag met
ons de gracht in voor de 1e Swim to Fight Cancer in
Den Haag. De Noordwal bij de Paleistuin is die dag
het bruisend middelpunt én het startpunt van de
Swim. De Swim to Fight Cancer is een event dat geld
inzamelt tegen kanker. En wij als Den Haag mogen
hierin niet ontbreken!

Fight Cancer levert al jaren via KWF een belangrijke
bijdrage aan kankeronderzoek. Talentvolle
onderzoekers maken zich dag en nacht hard voor een
doorbraak. En Den Haag helpt mee.

DOE MEE!
Natuurlijk hopen we dat jij, al je vrienden, familie en
collega’s zich inschrijven om samen in onze Haagse
grachten te springen. Individueel of als Business Team.

Want met jouw hulp is kanker in de toekomst geen
dodelijke ziekte meer.

Om zo samen een dierbare een hart onder de riem te
steken en geld op te halen voor dit goede doel.
Er zijn 3 afstanden:

Elke deelnemer en ieder team heeft zijn eigen
verhaal, zijn eigen reden om deel te nemen. Jijzelf,

•
•

Grote Swim: 2.000 meter
Kleine Swim: 1.250 meter

een vriend, familielid, collega of dierbare voor wie
onderzoek naar kanker en nieuwe behandelmethoden
van levensbelang zijn.

•

Junior Swim: 500 meter

Zwem mee op zaterdag 14 september.

Swim to Fight Cancer Den Haag

Swim Partners

Swim to Fight Cancer 070
info@denhaag.swimtofightcancer.nl
www.DenHaag.swimtofightcancer.nl

Nederlandse
kampioenschappen
in Meppel van 4 > 8
augustus 1965
toptrainers Charles Razoux Schultz, Eef
Veer en Henk Meier.

Zian NK Emmen zwembad Aquarena 50 m
bad van zwemverenigig de Kikker. 4-8 aug.

In 1964 werd de NK nog in ons (oude)
Zuiderpark afgezwommen met
de prikkel van de naderende
Olympische spelen in Tokio. In 1965
was deze prikkel er niet meer bij
deze NK in Emmen, afgezwommen in
Aquarena het bad van
zwemvereniging “de Kikker”. Een 50 m
bad wat zowel open als dicht gebruikt
kon worden. Voor deze NK was
het logischer wijs open.

Omdat het 5 dagen duurde werd er op
de naast gelegen camping
overgebleven en er werd
ingekwartierd , ook door ouders en
supporters.. De bezoektent van de fam.
Veer was het verzamelpunt (namen bij
mij bekend). Voor de fourage van de
toch wel grote groep zorgden
de families Veer, Vonk, Oudt en Keus.

1965 Emmen NK Zian voor bezoektent fam.
Veer.

Emmen NK Zwembad Aquarena 1 of
Anbgelsloërbad. Kap half open

De brede top van Zian werd
afgevaardigd. Waaronder onze jongeren
in alle leeftijdsgroepen. Dit alles onder
de bezielende leiding van onze

1965 Emmen NK Zian kampement. Larry
Meenk,IngridLapaer(bukkend), JanEvertV
eer,AndriesBartels,PeterKlootwijk(achter),
Guillaume Becker,RobBoeren(voor), Jan
Veer,JohnSluiters

Bij de wedstrijden bleek onze
leeftijdsgroep onder de 12 jaar een grote
achterstand te hebben t.o.v.
de andere zwemverenigingen. Bij de
meisjes onder de 14 (o.14) was het iets
beter er waren 3 finale plaatsen. Bij de
jongens o .14 was er vuurwerk door
Richard Veer. Prachtige tijden ! Bij de
200 m. w.s. werd hij Nederlands
Kampioen met 2.44,2 en een 2º en 3º
plaats bij de 100 m. v.s. in 1.04,8 en 100
m. r.s. in 1.44,4.
Bij de meisjes o.16 was er een nieuw
kringrecord bij de 4x 100 m. v.s. in
4.45,4. En wel door Ilonka Keus, Ingrid
Lapaer, Jolanda Scheiwe en Alice Keus.
Bij de jongens o.16 werd
Ron Verrroen 2º bij de 4x 100 m. v.s.
omdat hij zich voorbij liet zwemmen door
Johan Schans. Jammer. Zian zwom wel
een nieuw Kring- record met de 4x 100
m. w.s. in 4.47,0 en met de 4x 100 m.
v.s. werd er ook een nieuw Kringrecord
en een Nederlands kampioenschap
verdiend. Ron Verroen, Rob Boers, Jan
Evert en Richard Veer zwommen 4.11,2
op de klok !
Bij de heren werden Bob Kammeijer en
Aad Oudt 2 en 3 met de 100 m. v.s. in
56,9 een nieuw club- en Kringrecord en
stonden samen op het podium met Bert
Sitters op 1. Aad werd ook nog
kampioen van Nederland en
clubrecordhouder met de 200 m. v.s. in
2.04,7 ; Bob zwom een clubrecord met
de 100 m. vl.s. in 1.03,9.
Andries Bartels moest in zijn ééntje de
honneurs waarnemen bij de 100 m. s.s.
Wieger Mensonides was met vacantie.
Zijn tijd: 1.19,9; helaas geen
finaleplaats. Met de 4x 100 m. v.s. heren
werd Zian tweede met 3.35,8 achter het
Y uit Amsterdam. Tot slot ontvingen bij

de 4x 100 m. w.s. met behulp van de
(ongetrainde) Ria van Velsen, Ilonka
Keus, Gerda van Ederen en Winnie van
Weerdenburg in de tijd van 5.07,9 een
bronzen medaille en Andries
Bartels, Niek van de Voet, Bob
Kammeijer en Aad Oudt een zilveren in
4.33,0. Er volgde nog een nieuw
Nederlands record op de 4x 200 m. v.s.
voor de heren van Zian door de 8.47,4
; verzwommen door Bob, Niek, Aad en
Ron. Resumerend stond
een Ziannees 59x in de finale met als
“buit” 3x goud, 6x zilver, 5x brons en
werd er 1x een Nederlands record
verbeterd, 5x een clubrecord en 7x een
kringrecord ! Mooi toch!

1965 NK Emmen. Zian 4x 200 m.vs. KR+NR
8.47.4 7 aug. Bob Kammeijer, Nico vd Voet,
Ron Verroen, Aad Oudt

Onze fusieclub HZ&PC ging natuurlijk
ook naar de NK in Emmen. Onder
leiding van ploegbaas Han Feis en
trainster Cockie Gastelaars gingen er
toppers heen zoals o.a. Dick
Langerhorst, Paul Spangenberg, Kees
Tittel, Erica Terpstra, Wim van
Spingelen. De zwemmers van HZ&PC
kampeerden niet maar werden via een
huisvestingscommissie ondergebracht
op diverse adressen.
Dick Langerhorst deed het erg goed; hij
werd Nederlands Kampioen op de 200
m. vl.s in 2.21,8 en op de 400 m. v.s. in
4.26,6. Zilver haalde hij op de 200 m.
v.s. met 2.05,8 achter Aad Oudt (2.04,7).
Paul Spangenberg verdiende bij de

jongens o.14 goud bij de 100 m. v.s.
Kampioen van Nederland dus ! Liesbeth
Klumper bij de meisjes o.12 kwam helaas niet verder dan plaats 7 op de 50
m. vl.s. in 40,3. Erica Terpstra eindigde
als tweede achter Toos Beumer. De
heren estafette 4x 100 m. w.s. met
Peter Jonker, Hans Ophorst, Kees Tittel
en Wim van Spingelen behaalde brons.
De “buit” van HZ&PC bedroeg 3x goud,
1x zilver en 1x brons. Prachtig!

1965 Emmen NK Ada Kok, Dick Langerhorst,
Klenie Bimolt.

1965 Erica Terpstra, Toos Beumer

Bob Bouwman. Foto- en historisch
archief H.Z.ZIAN

Fijne vakantie
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In memoriam
Grada Deurloo-van Beek.

de 50 m. Er is in die tijd zo ‘n 5 x/jaar
een Kringzwemcompetitie wedstrijd zelfs
ook een keer in Leiden en Zian besluit
daar met zijn allen met de fiets naar toe
te gaan, hetgeen geschiede. Nog even
poseren op de fontein in de Regentes
met dames 2 in 1953. In 1954 wordt zij
derde bij de clubkampioenschappen na
Joke van de Weijde en Ans van de Wild.

Grada Deurloo met dochter Petra

Grada is in 1935 geboren en wordt per
1 januari 1947 lid van zwemvereniging
Zian. Zij begint al snel met
wedstrijdzwemmen en 2 jaar later doet
zij haar eerste rugslagwedstrijd, 50 m. in
46’. Zij is nog een beetje iel en de trainer
adviseert haar om veel bruinen bonen te
eten en dat doet zij en dat resulteert al
snel in een 100 m. rs in 1.45,1. In 1950
wordt zij kringkampioen met de 50 m.
en de 100 m. bc. Op een internationaal
toernooi met Barcelona presteert zij 1.28
op de 100 m. rs.
In 1951 wordt zij bij
de clubkampioenschappen derde met
de nummers rs, ss en bc. Bij de 50 m.
verdient zij een eerste plaats. Dan gaat
het waterpolo toch kriebelen en zij wordt
opgesteld in dames 2 tezamen met Ada
en Elly de Kok, Carien de Booy, Mien
Witkamp, Rietje Charité en keepster Rie
de Haan. Er is ook nog een nationale
wedstrijd in de Regentes voor haar: 100
m. rs. Bij de clubkampioenschappen in
1952 behaalt zij over
3 zwemnummers een tweede plaats
achter Ada de Boer. Zij wordt eerste bij

1953 Zian 2 dames. Regentes. Grada
Deurloo, IrisTeunisse, Nitav.Hest, Jopie
Brogt.

Het jaar daarna wordt zij met haar
poloteam Zian dames 2 ( Jopie
Weverling, Iris Teunisse, Lenie
Oosterhof, Jopie Brogt, Adri Vos en
Wenda en Nita van Hest) kampioen,
getraind door Jur Ples. (foto). Daarna
speelt zij nog een periode in Zian dames
1 in de hoofdklasse, helaas zonder

kampioenschap.
In 1955 verloofd zij zich met heren 1
speler Wimpie Deurloo (toen zijn naam)
en trouwde in 3 jaar later. Een Zian
huwelijk dus! Zij blijft waterpolo spelen in
dames 2 en 3, stopt in 1985.

zwemleider was Grada mijn stage
begeleidster en heb veel van haar
geleerd. De fam . Deurloo heeft zich
lang bezig gehouden met
het verzendklaar maken van ons
clubblad de “Zian Golf”.
Grada functioneerde ook in
verschillende commissies zoals Stichting
Clubhuis, Jubileum commissie Zian 60
jaar (foto) en diverse feestcommissies.
Zij was altijd een zeer trouwe supporter
en heeft met haar Wim (overleden in
2010) nog vele jaren gezwommen op het
senior uur in het Zuiderpark. Grada is
overleden op 21 mei j.l.

1955 Zian dames 2 kampioen. Jopie Weverling. Ireis Teunisse,Grada
Deurloo, Lenie Oosterhof, Jopie Brogt.Wenda
v Hest, ...., Nita v Hest.

1982 - ZianVitesse bestuur clubhuis.Staand:
Ada Tamminga,Peter v Os, Rie de Haan, Jur
Ples. Zit: Eef Veer, Grada Deurloo, Bob
Bouwman, Erwin Metz, Henk Meier.
1956 - Zian dames 1 Regentes. Rie deHaan,
Ada de Kok, Jur Ples, Elly de Kok, Grada
Deurloo. Eef Veer, Gé vd Boogaard, Ada
Tamminga,MaryTromer

Inmiddels is zij zwemonderwijzeres
geworden, beoordeelt bij
het diplomazwemmen en geeft
elementaire zwemles bij Gemeente den
Haag en Zian (zij was uurleidster in de
Regentes). Dankzij haar bemiddeling
kon Zian lesuren krijgen in
de Escamphof, waar H.Z.ZIAN nu nog
steeds lesgeeft. Bij mijn opleiding tot

Grada bedankt, ook namens
de vereniging, voor al jouw inzet en fijne
samenwerking!
Haar kinderen Petra, Grada en Inge
sterkte toegewenst evenals de overige
familie leden.

Bob Bouwman.
Historisch- en foto archief H.Z.ZIAN
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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

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

Adressen H.Z.ZIAN
Algemeen tel. nummer: 06-462 812 07
Algemeen postadres:
Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG
Bankrekening:
NL 54 INGB 0000 107300
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Ledenadministratie:

Ron Verroen
Marion Vaalburg

Paul Westra
Postbus 61020 2506 AA DEN HAAG
Bank: NL 54 INGB 0000 1073 00
Leszwemmen:
diverse baden
Waterpolo:
Marion Vaalburg
Waterpolowedstr.secr.:
Marion Vaalburg
Foto- en historisch archief: Bob Bouwman
Ooievaarspas:
Caroline Boonstra
Redactie HaZie-aan:
Peter Giesekam
Website:
Jeroen Ruigrok
VCP:
Hugo Quartel

voorzitter@hzzian.nl
wpc@hzzian.nl
penningmeester@hzzian.nl
secretaris@hzzian.nl
ledenadministratie@hzzian.nl
zwemles@hzzian.nl
wpc@hzzian.nl
wpc@hzzian.nl
fotoarchief@hzzian.nl
ooievaarspas@hzzian.nl
redactie@hzzian.nl
website@hzzian.nl
vertrouwenspersoon@hzzian.nl

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

zwemles@hzzian.nl
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Redaktieadres HAZIE-AAN:

Redactieadres HAZIE-AAN:

e-mail: voorzitter@hzzian.com

e-mail: redactie@hzzian.nl

