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Van de
redactie
Beste lezer,
Allemaal een fijne vakantie achter de rug?
Voor mij zeker wel. Ik heb een rondreis
gemaakt in het Zuiden van Amerika. Ik
heb gezwommen en gekajakt in Lake
Powell. Wat was dat vet en mooi zeg.
Natuurlijk heb ik nog veel meer gedaan.
Nu is de schoolvakantie voorbij en de
meeste sporters zijn weer aan
het zwemmen. De kinderen gaan weer
verder met hun zwemlessen en
de trainingen van de waterpolo zijn ook
weer begonnen.

Lake Powell

Graag wil ik alle vrijwilligers weer
bedanken die mee hebben gewerkt aan
dit clubblad.
Veel leesplezier en ...

Tot HaZie-AAN

Peter
3
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Van
de bestuurstafel
Dit kwartaal stond ook weer een beetje
in het teken van het afscheid. Alhoewel
Hans Keus, voormalig penningmeester
en tot voor kort ledenadministrateur, al
enig tijd zijn functie heeft neergelegd
moest er door het zittende bestuur nog
een belofte worden ingelost. Niet alleen
bij Hans Keus, maar ook bij Caroline
Boonstra. De laatste jaren heeft zij met
verve het penningmeesterschap vervuld
en geeft het estafettestokje over aan
Annemieke Stap.

Het was een gezellig afscheid waar een
korte speech door ondergetekende niet
ontbrak. Ik wens u namens het bestuur
veel zwemplezier bij H.Z.ZIAN.
Namens het bestuur van H.Z.ZIAN,
Ron Verroen, voorzitter

Als afscheidscadeau ontving Hans
Keus, een fervent bezoeker van
musicals en andere uitvoeringen, een
tegoedbon voor zelf te kiezen
uitvoeringen en
Caroline, net terug van een Ierse
whisky proeverij ontving uit handen van
ondergetekende een aantrekkelijke
gevulde fles met het voor Caroline zo
kostelijke vocht.
Dit afscheid werd natuurlijk verricht in
aanwezigheid van alle bestuursleden en
aankomende bestuursleden in
de Bistro aan de Toussaint kade.
Een gelegenheid die u als het u zo eens
uitkomt even moet bezoeken.

De Bistrooh aan de Toussaint kade.

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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Gedicht
De zwemmer
Hij liep de polders door en zag den plas,
waarop het avondlicht in rimpels vloeide, waarop
een boer, pijp-rookend, huiswaarts roeide, en
eenzaamheid der dingen aanschijn was.
En zich ontkleedend werd hij zelf gewas,
dat vleezig neven riet en andoorn groeide, waar
klaver geurde en de wind licht
stoeide, en vogelroep over de wijdte was.
Hij zwom ver uit, keerde, en liet zich drijven
over het water naar het wolkenland, hij was hun
beider zoon, en wilde blijven.
Maar damp steeg snel, onrust en bangheid
kwamen,
wilgen en elzen krompen aan den kant, een
vluchtend grutto riep verwarde namen.
Ed. Hoornik
Met dank aan Jos Praat
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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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Nogmaals de Regentes
In de vorige HaZie-AAN had ik het over
verschillende Haagse zwembaden van
weleer. Daarbij behoorde uiteraard de
Regentes. En in dit recente nummer van
ons clubblad kom ik toch nog maar eens
terug op dit voormalige buurtzwembad
aan de Weimarstraat. De aanleiding
daartoe is een bijzondere. Immers, ik
was door Bert Alers uitgenodigd voor
een speciale gebeurtenis
op woensdag 29 mei. Bert is een
enorme Bezige Bij. Hij is niet alleen de
organisator van de bluesavonden in De
Regentes en gitarist van de bluesband
‘Straight up Hogs’. Wat zoiets
betekent als: ‘het standvastige wilde
zwijn’. Bert is ook nog eens de auteur
van een nog te verschijnen boek ‘100
jaar De Regentes’. Ik hielp hem aan
enige informatie voor zijn research en
dat bracht hem op de gedachte om mij
uit te nodigen voor een plenaire
bijeenkomst in, wat je inmiddels wel als
zodanig mag kenmerken, zijn natuurlijke
habitat. Alle vrijwilligers van De Nieuwe
Regentes, de noemer waaronder het
theater sinds vijf jaar voortvarend en
met veel enthousiasme wordt
geëxploiteerd, werden feestelijk in het

zonnetje gezet. En voor die gelegenheid
was Bert op zoek gegaan naar
de plaquette die ooit de hal van het
zwembad sierde. De bezoekers van
voorheen weten dat nog wel: boven die
mooie bank, die decennia geleden door
het dankbare personeel aan de directie
werd geschonken. Die bank moet nog
ergens staan maar niemand weet meer
waar. Bert bracht de plaquette -bijna
letterlijk- boven water. Want deze hing
namelijk in de personeelsruimte van
de Waterthor! De medewerkers aldaar
werden overtuigd van het belang het
pronkstuk naar zijn oorspronkelijke plek
terug te brengen. En zo geschiedde op
die gedenkwaardige woensdag in mei.
De bronzen herinnering werd door een
medewerker van de Waterthor
ceremonieel aan de kleindochter van
een voormalig directeur overhandigd.

Maar dat ging natuurlijk niet zomaar.
Bert achtte het namelijk wenselijk om
enkele bekenden bij elkaar te roepen
om de feestelijke overhandiging luister
bij te zetten. En aldus vond d
e happening volgens plan plaats. In zijn
inleiding bij de plechtigheid gaf
de auteur al enkele gegevens over het
boek weg. Wist u bijvoorbeeld dat er
op de plaats van de Regentes ooit een
bloemkwekerij was gevestigd en dat die
bloemen werden verkocht in een winkel

die aan de Weimarstraat lag? En dat er,
naar er destijds gefluisterd werd,
gerommeld werd met de herkomst van
de toen schaarse bouwmaterialen? En
dat de hoofdtrap naar het bad ooit
elders in het gebouw lag? En dat het
bad ooit over een eigen wasserij met
drooginstallatie beschikte? Ik ga niet te
veel verklappen, want dat leest u straks
wel in het jubileumboek.

(badmeester uit lang vervlogen jaren),
Bob Bouwman (clubgenoot en
pasbenoemd ridder) en de kleindochter
van de heer Jure (voormalig directeur).
Voeg daarbij zo’n 30 vrijwillige
‘badgasten’ die het Theater
de Regentes laten reilen en zeilen en
u hebt een mooi beeld van het bonte
gezelschap. En daar was dan
de plaquette: wanneer je hem ziet
herken je hem onmiddellijk: in 1946 door
het personeel aangeboden ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de inrichting. Een kleinood, dat
sinds 29 mei weer op zijn oude,
vertrouwde plek prijkt. De realisatie is
een opmerkelijk kunststukje van Bert
Alers!

Al met al bevond ik mij die woensdag
in het plezierige gezelschap van onder
meer m’n echtgenote Wil, Harrie Sas
(van de gemeente Den Haag), Jan van
der Elst (globetrotter, zwemmer,
bergbeklimmer en wat al niet meer),
Ria van Velsen (clublid, tweevoudig
Olympiër en voormalig
wereldrecordhoudster rugslag),
Ted Jorritsma (inmiddels Amsterdammer
maar voormalig Haags zwemmer/
waterpoloër), ‘Frans’ de badmeester
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En als bonus bij dit ‘Praatje’ krijgt u,
naast een actiefoto uit de roemruchte
Regentes (toen er nog water in het
bassin stond), ook nog een prachtige
interieurfoto van wijlen zwembad
Mauritskade. Weet u nog wel?
Met dank aan Jos Praat.

Jan van der Elst, Bert Alers, Jos Praat, Bob Bouwman
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Zwembad Mauritskade
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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
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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
van
€ 125,- 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
van
Zodra wij een plaats
voor krijgen
hen hebben
opzeggen kan dit via:
een
enthousiaste
leerkrachten,
ontvangen
zij eengroep
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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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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Eenzaam maar niet alleen
bedwingt Lisa het Kanaal.
TU Delft terug. Die ongeplande
koerswijziging bleek een voorbode van
de keiharde strijd die Lisa, lid van ‘The
Hague Swimming’, te wachten stond.
Gedurende 35 kilometer beukte ze in
haar eentje in de almaar hogere
golven, die op het laatst obstakels van
zo’n anderhalve meter vormden. En
het had haar niet verbaasd wanneer de
kapitein, die het bij een dergelijke
onderneming op zee voor het zeggen
heeft, de expeditie in het zicht van de
finish had afgeblazen.

Het moest en zou een keer gebeuren
en ze was er klaar voor. Dus dook Lisa
Dreesens zondagmiddag één uur bij
springtij nabij Dover in de golven
richting Calais. Waar ze zondagnacht na
een barre tocht van ruim elf uur ‘droge
voeten’ haalde, zoals Kanaalzwemmers
dat noemen.
„Toen loods Paul Foreman en m’n coach
Joost Kuijlaars zondag vonden dat ik
kon starten was ik opgelucht. Maar ik
lag er net in toen een enorme zwieper
van de stroming mij leerde dat het geen
makkelijke tocht zou worden” blikt de
27-jarige promovenda virologie aan de
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„De laatste kilometers waren ongelooflijk
zwaar. Door het afnemend tij kreeg ik de
stroming keihard tegen en kwam ik geen
meter meer vooruit. Het was
pikkedonker, ik was steenkoud en had
de lichtjes op de kust en vuurtoren van
Cap Gris-Nez in zicht. Maar die
kwamen niet dichterbij.” Door een truc
kon Lisa uiteindelijk uitgeput de Franse
kust op strompelen. „De schipper stond
binnen aan het roer en alle bemanning,
waaronder m’n ouders, enkele vrienden,
coach en de Britse waarnemer waren
met reddingvesten aan op dek. Er kon
daardoor niet rechtstreeks worden
gecommuniceerd, zodat schipper
Foreman ons even met rust liet.
Daardoor kon ook m’n trainingsmaatje
Remco Althuis een uurtje meezwemmen
en dat gaf nieuwe moed. Want al die tijd
lag ik alleen in die druk bevaren
doorgang naar de Noordzee.
De volgboot is er natuurlijk wel, maar in
het donker met hoge golven, ben je heel
eenzaam op dat grote water.”

Het was ook Althuis die Lisa in de gaten
hield toen ze uiteindelijk verkleumd, leeg
en met onwillige benen over de scherpe
rotsen naar het strand klauterde. Daar
overviel haar, ondanks de aan de rotsen
opengehaalde handen en haar fysieke
gesteldheid een gevoel van euforie.
„Ik was kapot maar had het gehaald.
Onvoorstelbaar. We ploeterden samen
terug naar de boot en vijf uur later
waren we terug in Dover.” Na een
hazenslaapje besefte Lisa dat ze het
goed had gedaan. M’n voorbereiding
was oké, de koers in orde en m’n
eetpauzes bleken juist gedoseerd.”
De nodige energie haalde ze uit een
zelfgemaakt prutje van banaan, koekjes
en limonade. „Smerig van smaak maar
ik heb er de hele route op gezwommen.”
Met alle begeleiders inmiddels terug
naar huis gunt Lisa zichzelf een
rustperiode van een paar dagen in
Dover. „Dan naar huis. En het volgend
half jaar richt ik me volledig op m’n
promotie. Dat is de volgende klus die
wacht.”

De 655e vrouw
Nadat de Engelsman Matthew Webb in
1875 als eerste geregistreerd het Nauw
van Calais overstak kopieerden 2063
zwemmers uit de hele wereld het
initiatief van de Brit. Met haar geslaagde
solo is Lisa Dreesens de 655e vrouw die
de 35 kilometer tussen Dover en Calais
zwemmend bedwong. Ze is de vijfde
zwemster van een Haagse vereniging
die de zwaarste zwemtocht ter wereld
op haar naam bracht. Jan van
Scheijndel (1969), Sylvia Ploos van
Amstel (1987), Marcel van der Togt
(2011) en Maurice van den Berge (2013)
gingen haar voor. Sponsor ‘Simply the
Bes’ ondersteunde de studente
financieel bij de ruim zes mille kostende
expeditie.
Bron: AD/HC/4-9-2019, Jos Praat
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Ulvenhouts boek over zwemles:
‘We zijn gefixeerd op diploma’s, maar moeten

met moeilijkere omstandigheden leren omgaan’

ULVENHOUT - Elk kind in Nederland moet er
aan geloven: op zwemles. Maar zijn we niet te
veel gefixeerd op het zo snel mogelijk
behalen van een of meerdere diploma’s? En
moeten kinderen niet juist veel meer onder
moeilijkere omstandigheden met water leren
omgaan? Ja, zegt Irma Kokx. Ze schreef er
een boek over.
Irma Kokx heeft een dochter van negen.
Ze is in het bezit van drie diploma’s. Het
is dat ze sinds het behalen daarvan met
haar moeder vaak gaat zwemmen, ‘want
anders zou ze het zo verleren’.
En daar zit ‘m de crux. “Onze kinderen
gaan op zwemles, halen hun diploma en
als de uitreiking daar is hoor ik ouders
vaak verzuchten: gelukkig, nu hoeven
we nooit meer naar het zwembad. Maar
dan begint het pas. Het is cruciaal om te
blijven zwemmen.”
Irma Kokx was tot vorig jaar manager
zwembaden bij de Amarant in Tilburg,
organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking. Ze hield zich
bezig met de commerciële kant van de
zwembaden in Tilburg en Aquamarant in
Rijsbergen, waar ook kinderen zonder
beperking zwemles krijgen.
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Krampachtig
“Ik begon me de laatste jaren steeds
meer te verbazen over het feit dat
zoveel ouders zo ongelooflijk
krampachtig met het zwemmen van hun
kinderen bezig zijn.” Volgens Kokx kent
de Nederlandse cultuur een
haat-liefdeverhouding met water.
Enerzijds bestaat er een bepaalde angst
voor water, ‘anderzijds trekken we als
kuddedieren naar zee, de Galderse
Meren, enzovoort, als het kwik boven de
25 graden komt. Onze kinderen
schrijven we massaal in voor zwemles,
maar we willen dit traject het liefst zo
snel mogelijk afronden.”
Kinderen worden op vroege leeftijd al
letterlijk in het diepe gegooid. “Ook als
ze er nog helemaal niet aan toe zijn. Het
ene kind is watervrij, de ander heeft
amper een zwembad van binnen gezien.
Sommigen krijgen een spoedcursus van
twee weken. Dat is vaak helemaal
funest voor ze.”

Haar gedachten over de wijze
waarop wij omgaan met leren zwemmen
brachten Kokx enkele jaren geleden op
het idee er een boek aan te wijden. Ze
verdiepte zich in de materie, betrok haar
eigen ervaringen en die van anderen
erbij en begon te schrijven. ZVVEM, de
paradox van een zwemdiploma heet het
boek dat donderdag wordt
gepresenteerd. Hierin beschrijft Kokx
onder meer de historie van
de zwemles, verhaalt ze over
bewegingsleer en onderwijs gerelateerd
aan het leren zwemmen en ze geeft tips
over hoe je een zwemschool kiest die
het beste bij je kind past. Ook kinderen
komen aan hun trekken want in het boek
zijn de nodige foto’s, spelletjes en zelfs
een waterdierenalfabet opgenomen.
Eindresultaat
Kokx pleit niet voor afschaffing van het
zwemdiploma, maar stelt wel de vraag
of ‘dat felbegeerde papiertje wel het
échte eindresultaat moet zijn?’ “Het lijkt
erop dat kinderen steeds jonger hun
diploma halen. Maar wat is het resultaat
als ze daarna bijna nooit meer
zwemmen? En mag leren zwemmen
ook gewoon leuk zijn? Wat we nu
tegen kinderen zeggen: je moet eerst
een zwemdiploma hebben. Dan pas
mag je op hockey, voetbal of tennis.
Daarmee zeg je tegen je kind dat
zwemmen eigenlijk niet leuk is. Dat is zo
ongelooflijk jammer.”

Meer variatie
Kinderen leren zwemmen onder ideale
omstandigheden, in een mooi zwembad,
in relatief warm water. Onder
professionele begeleiding. Dan kunnen
ze wel een paar diploma’s hebben, maar
wat als ze een keer onverwacht te
water raken in koud en/of troebel water?
Kokx pleit derhalve voor meer variatie in
het zwemonderricht. “Het zou goed zijn
als kinderen ook regelmatig in
ander water les krijgen. Buiten. Maar
ook ouders moeten veel meer met hun
kinderen gaan oefenen. Verder stel ik
vast dat veel zwemscholen nog op
vrijwel dezelfde manier lesgeven als
dertig, veertig jaar geleden. Ja, het gaat
er wat speelser en aardiger aan toe.
Maar in essentie staan kinderen nog
steeds in de rij om in het water te
duiken of om door een gat te zwemmen
en wordt heel snel begonnen met de
schoolslag en borstcrawl.”

Met dank aan Paul Westra
Bron:https://www.bndestem.nl/breda/ulvenhouts-boek-over-zwemles-we-zijngefixeerd-op-diploma-s-maar-moeten-met-moeilijkere-omstandigheden-lerenomgaan~adae0168/
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Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

De winnaars!

Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?

Maandag Houtzagerij
- Elif Rana Oruc 06-03-2010
- Nizar Hajjari 03-05-2011

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.

Dinsdag Overbosch
- Mawuena Azaekor 23-01-2010
Vrijdag Waterthor
- Alicia Bezemer 22-10-2012
- Zoe Treub 6-09-2014

Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het Zondag Escamphof
zwembad waar je zwemt en hem bij
- Rosalie Bens 18-04-2014
de administratie inleveren. Schrijf er wel je naam,
je adres en geboortedatum op.
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14

Naam:
Adres:
Zwembad:
Geboortedatum:
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VERSLAGEN
Van Niekerk eerste versterking
Waterpolo Den Haag

Fabian van Niekerk (20) verruilt GZC
Donk voor Waterpolo Den Haag.
Daarmee heeft de Haagse formatie de
eerste versterking binnen voor het nieuwe seizoen, waarin de club opnieuw wil
strijden voor promotie naar
de eredivisie.
Eigenlijk begon het allemaal met de
overstap van zijn vriendin Gaby van
Dijk. Zij sloot zich aan bij
het damesteam van Waterpolo
Den Haag en gaf binnen haar nieuwe
club aan dat ook haar vriend wel open
stond voor een overgang. “Kort daarop
nodigde coach Mark van Engelen me
uit om eens mee te trainen”, zegt Van
Niekerk. “En dat beviel eigenlijk meteen
erg goed. Het niveau bij deze club is
veel hoger dan ik dacht.”
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Naar eigen zeggen moet Van Niekerk
het vooral hebben van zijn snelheid en
behendigheid. “Donk heeft natuurlijk een
prima jeugdopleiding en daardoor is mijn
basistechniek goed ontwikkeld”, zegt
Van Niekerk. “Dat maakt dat ik in de
aanval vooral op de linker flank goed tot
mijn recht kom. Maar ook als midachter
sta ik zeker wel mijn mannetje.”
Het belooft opnieuw een spannend jaar
te worden in de 1e klasse. Van Niekerk:
“Naar verluidt heeft ZPC Amersfoort zich
flink versterkt. En bij ons hebben juist
routiniers Michael Bach, Serge Wennen
en Mike van Duinen besloten om een
stap terug te doen. Toch ben ik ervan
overtuigd dat we weer tot en met het
einde van het seizoen kunnen
meestrijden om de bovenste plaatsen.
En ik hoop natuurlijk zeker dat ik door
deze overstap bij kan dragen aan dat
succes.”

De Kadt van ZPB naar Waterpolo
Den Haag

Na de komst van Fabian van Niekerk
heeft Waterpolo Den Haag nu met de
komst van Twan de Kadt (29 jaar) haar
tweede versterking voor komend
seizoen binnen. De Kadt komt over van
ZPB Barendrecht.
Coach Mark van Engelen is blij met de
komst van de fysiek sterke de Kadt.
“Door het stoppen van onze drie
routieniers (Michael Bach, Serge
Wennen en Mike van Duinen red.)
hebben we aan kwaliteit ingeboet. Maar
met de komst van eerst Fabian en nu
Twan zijn we er niet zwakker op
geworden, misschien zelfs wel iets
sterker. Met Twan erbij kunnen we
samen met Amersfoort, Brandenburg,
BZ&PC, MNC Dordrecht, Aquanovio en
OZ&PC strijden om de bovenste
2 plekken die aanspraak maken op een
kans in de Eredivisie.

Het vertrek bij ZPB Barendrecht valt de
Kadt zwaar. Met hart en ziel heeft hij
zich de afgelopen seizoenen ingezet bij
ZPB. “Ik heb een hele mooie tijd gehad
in Barendrecht, een hoop mogen leren
van mensen zoals Matthijs de Bruijn,
Marco Booij en het laatste jaar Zoran
Stanisic. Daar ben ik hun, ZPB en alle
mensen daar, zeer dankbaar voor. Maar
de reistijd en de vele, vooral late,
trainingen vielen mij steeds zwaarder.
Dat waren de voornaamste redenen om
dichter bij huis te gaan poloen.”
Twan de Kadt: “Ik hoop bij Waterpolo
Den Haag een betere balans te kunnen
vinden tussen het waterpoloen en mijn
baan. Daarnaast hoop ik met mijn
ervaring, kracht en mentaliteit een
bijdrage te kunnen leveren aan
de resultaten komend seizoen. Ik heb er
veel zin in.”

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Teamindeling Waterpolo Den Haag
Heren 1

Heren 4

- Bart Turk
- Bruno ‘t Hart
- Coen Berendse
- Daan Heiden
- Fabian van Niekerk
- Joâo Seixas
- Kevin van den Berg
- Kjell Wansleeben
- Koen Heiden
- Twan de Kadt

- Chris Grunewald
- Jasper Stam
- Jorg Rolaff
- Leon-Paul Quartel
- Martin Nederlof
- Michael Bach
- Mike van Duinen
- Patrick Hulsman
- Raymond Vonk
- Roderic Vonk
- Serge Wennen
- Tom van Nieuwamerongen

Heren 2
- Jeroen ter Hoeven
- Jeroen Ruigrok
- Jesco Molenkamp
- Jesper Rook
- Patrick Zoutenbier
- Robin Thoen
- Rody Molenkamp
- Tim van der Bend
- Victor Schippers
- Vincent Wijsman
Heren 3
- Bram Ruitenbeek
- Henk Vierdag
- Jeroen Wijsman
- Laszló Farago
- Leonardo Caranti
- Marc ten Bulte
- Mark van der Bend
- Martijn Barendregt
- Pietro Zappala
- Pim den Boer
- Stef Peper
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Foto’s zijn gemaakt door: Maarten Knol

Teamindeling Waterpolo Den Haag
Dames 1

CJ1

- Amber van Veen
- Annelies Stap
- Emilie van Zeggelaar
- Gaby van Dijk
- Irene de Vreede
- Iris Ruitenbeek
- Julia van der Graaf
- Lotti Verhagen
- Nikita Toet
- Simone Eijk

- Djio Verroen
- Dustin van der Meer
- Igor Wijnands
- Jessy Letterie
- Mauro Ruiz Martinez
- Max Vercouteren
- Moon Stadhouder
- Timo van Buren
- Tyler van den Burgt
- Wessel van der Heijden
- Zeppe Caboort

Dames 2
- Alies Vercouteren
- Anne Dijkstra
- Annelies Stap
- Claudia den Elzen
- Denise van Houten
- Elise Thoen
- Erica de Jong
- Lisa van Slingerland
- Madelief Verheij
- Mandy van Eijk
- Ruby Molenkamp
- Sarah van der Lem
- Tzina Vardaki
BJ1
- Bram Goedhart
- David Honders
- Diederik Keus
- Imre Schrader
- Joël Troenodikromo
- Johan Meesters
- Mike van der Goes
- Tom Knol
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Haagse mannen willen weer in
de top meedraaien
coach al te hoge verwachtingen.
„Jammer dat we de komende drie
wedstrijden meteen onze felste
tegenstanders ontmoeten. Zo krijgen de
jongens weinig kans om goed op elkaar
ingespeeld te raken. Maar het is niet
anders.”

Waterpolo Den Haag 2019-12 (L-R) Fabian
van Nieuwkerk en Twan de Kadt

Met de kraker tegen Dordrecht openen
de eersteklassers van Waterpolo Den
Haag de nieuwe competitie. Dankzij een
gewijzigd team en onzekerheid omtrent
de nieuwe spelregels ziet Mark van
Engelen een spannend seizoen
tegemoet.
„Drie senioren zijn gestopt en we kregen
er twee nieuwe spelers bij. Fabian van
Nieuwkerk en Twan de Kadt zijn van
respectievelijk Donk en ZPB gekomen.
Jeroen Ruijgrok is een vaste waarde
geworden en jeugdspeler Robin Thoen
gaat in het eerste meedoen. Ik verwacht
dat onze kracht minimaal gelijk is aan
het team waarmee we vorig seizoen
voor sensatie zorgden” stelt de coach.
Die zich zaterdag met z’n mannen wil
revancheren op de Dordtenaren. „Zij
hielden ons in de slotwedstrijd van de
vorige competitie van de titel af. Dus
we hebben sportief wat recht te zetten
met die gasten. Het is echter een sterke
tegenstander waarvan we echt niet
zomaar hebben gewonnen” tempert de
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Met het doel het waterpolo sneller en
aantrekkelijker te maken heeft de KNZB
het nieuwe reglement van
de wereldzwembond FINA
overgenomen. En de aangepaste
spelregels vormen een ander obstakel
om snel in het ritme te komen. „Er is
veel veranderd. Op zich niet erg maar er
zijn veel interpretaties over
de toepassing. Neem bijvoorbeeld de
mogelijkheid tot uitsluiting van een
speler op de vijfmeter. Tijdens de vele
oefenwedstrijden die we speelden
bleken de arbiters deze mogelijkheid
zeer wisselend uit te leggen. Ik verwacht
dat alle teams in de beginfase veel last
van de verschillen in benadering zullen
hebben. Komen we die periode redelijk
ongeschonden door, dan gaan we voor
een plek bij de eerste vier. De titel is
waarschijnlijk gereserveerd voor
Amersfoort, dat een drietal
eredivisiespelers van AZC in huis
haalde. Maar ik acht Den Haag zeker in
staat om weer een hoofdrol te
kunnen spelen. Al zijn de verschillen met
de potentiele kanshebbers op promotie
bijzonder klein.”
Jos Praat
Foto: De Haagse versterkingen Fabian

van Nieuwkerk (links) en Twan de Kadt
(Foto Frank van Leeuwen)
Bron: AD/HC/Jos Praat

Thuiswedstrijd Waterpolo Den Haag
in het Hofbad
21 september 2019

6 oktober 2019

14:30 uur WPDH CJ1 - ZV De Zaan
CJ1

18:00 uur
WPDH BJ1 - ZPC Amersfoort BJ1

28 september 2019

13 oktober 2019

17:00 uur
WPDH H3 - SVH Heren 3

18:15 uur
WPDH H1 - AZC H1

17:55 uur
WPDH Da1 - VZV Da1

19 oktober 2019

19:00 uur
WPDH H2 - BZ&PC H2

5 oktober 2019
17:00 uur
WPDH CJ1 - MNC Dordrecht CJ1
18:05 uur
WPDH Da2 - BZ&PC Da1
18:55 uur
WPDH H4 - ZPB H&L
Productions H3
19:50 uur
WPDH H1 - OZ& PC H1

17:00 uur
WPDH H3 - BZ&PC H3
17:55 uur
WPDH H1 - Livo H1

26 oktober 2019
17:00 uur
WPDH Da1 - BZ&PC Da1

2 november 2019
14:30 uur
WPDH Da2 - ZVVS Da2
15:20 uur
WPDH H4 - Wiekslag H3
16:15 uur
WPDH CJ1 - ZPB H&L Productions 29
CJ1

Thuiswedstrijd Waterpolo Den Haag
in het Hofbad
17:20 uur
WPDH H2 - AZC H3

19:15 uur
WPDH H2 - MNC Dordrecht H2

18:25 uur
WPDH H3 - WIDEX GZC Donk H5

20:20 uur
WPDH H3 - De Reigers H2

19:20 uur
WPDH H1 - Het Y H1

23 november 2019

3 november 2019
18:00 uur
WPDH BJ1 - ZVL-1886
Tetteroo BJ1

9 november 2019
17:00 uur
WPDH Da1 - OZ&PC Da1

17:00 uur
WPDH Da2 - De Kempvis Da1
17.50 uur
WPDH H4 - SCOMZeehondDuck H1
18:45 uur
WPDH Da1 - WZC Da1

30 november 2019

16 november 2019

14:30 uur
WPDH Da1 - SVH Da1

18:00 uur
WPDH CJ1 - WIDEX GZC Donk CJ1

15:20 uur
WPDH H4 - ZV Westland H1

19:05 uur
WPDH Da2 - De Linge/PCG Da1

16:15 uur
WPDH CJ1 - UZSC CJ1

19:55 uur
WPDH H4 - Katwijk H3

17:20 uur
WPDH H2 - WIDEX GZC Donk H4

20:50 uur
WPDH H1 - VZV H1

18:25 uur
WPDH H3 - ZVL-1886 Tetteroo H5

17 november 2019

19:20 uur
WPDH H1 - VZC H1

18:00 uur
WPDH BJ1 - PSV Waterpolo BJ1

Thuiswedstrijd Waterpolo Den Haag
in het Hofbad
8 december 2019
18:30 uur
WPDH BJ1 - WIDEX GZC Donk BJ1

14 december 2019
17:00 uur
WPDH CJ1 - VZV Njord CJ1
18:05 uur
WPDH Da1 - Z&PC De Gouwe Da1

11 januari 2020
14:30 uur
WPDH Da2 - Wiekslag Da2
15:20 uur
WPDH H4 - Z&PC Rotterdam H2
16:15 uur
WPDH CJ1 - De Ham Cj1
17:20 uur
WPDH Da1 - Livo Da1
18:25 uur
WPDH H1 - Aqua-Novio’94 H1

12 januari 2020
18:15 uur
WPDH BJ1 - UZSC BJ1

25 januari 2020
17:00 uur
WPDH H3 - ZVVS H2

17:55 uur
WPDH Da1 - Het Y Da1
19:00 uur
WPDH H2 - Katwijk H2

26 januari 2020
18:15 uur
WPDH BJ1 - Het Ravijn BJ1

1 februari 2020
14:30 uur
WPDH Da2 - WZC Da2
15:20 uur
WPDH H4 - Z&PC De Gouwe H2
16:15 uur
WPDH CJ1 - Het Ravijn CJ1
17:20 uur
WPDH Da1 - MNC Dordrecht Da1
18:25 uur
WPDH H1 - BZC Brandenburg H1

8 februari 2020
17:00 uur
WPDH H3 - Wiekslag H2
17:55 uur
WPDH H2 - WIDEX GZC Donk H3

31

Thuiswedstrijd Waterpolo Den Haag
in het Hofbad
9 februari 2020
18:15 uur
WPDH BJ1 - Polar Bears BJ1

15 februari 2020
14:30 uur
WPDH Da2 - ZPB H&L Productions Da3
15:20 uur
WPDH H4 - MNC Dordrecht H5
16:15 uur
WPDH CJ1 - VZC CJ1/Polar Bears CJ1
17:20 uur
WPDH Da1 - HZ&PC/Avéna Da1
18:25 uur
WPDH H1 - ZPC Amersfoort

29 februari 2020
17:00 uur
WPDH Da1 - ZV Haerlem Da1

1 maart 2020
17:00 uur
WPDH BJ1 - De Walvisch Regio Noord
BJ1

7 maart 2020
14:30 uur
WPDH Da2 - Alkemade Da1
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15:20 uur
WPDH H4 - Aquadraat H1
16:15 uur
WPDH H2 - ZVL-1886 Tetteroo H3
17:20 uur
WPDH H3 - MNC Dordrecht H3
18:25 uur
WPDH H1 - ZV Haerlem H1

14 maart 2020
17:00 uur
WPDH CJ1 - ZVL-886 Tetteroo CJ1
18:05 uur
WPDH Da1 - ZVVS Da1

28 maart 2020
14:30 uur
WPDH CJ1 - De Walvisch Regio Noord
CJ1

29 maart 2020
18:15 uur
WPDH Da1 - H.B.W. Da1

Thuiswedstrijd Waterpolo Den Haag
in het Hofbad
18 april 2020
14:30 uur
WPDH Da2 - Katwijk Da2
15:20 uur
WPDH H4 - d’ELFT H2
16:15 uur
WPDH CJ1 - ZPC Amersfoort CJ1
17:20 uur
WPDH H2 - ZV de Zaan H3
18:25 uur
WPDH H3 - WZC H2
19:20 uur
WPDH H1 - BZ&PC H1

19 april 2020
18:15 uur
WPDH BJ1 - ZV De Zaan BJ1

25 april 2020
17:00 uur
WPDH Da1 - EZC Da1

16 mei 2020
17:00 uur
WPDH CJ1 - PSV Waterpolo CJ1
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Waterram

Waterrat apparaat

Onze voorzitter Ron Verroen is enige tijd
geleden in het watermuseum geweest in
park Sonsbeek bij Arnhem. Daar kwam
hij deze waterram tegen en vroeg zich
af hoe dit werkte en hij vond het ook wel
interessant voor het clubblad. Per slot
van rekening gaat het over water.
Het grappige van dit apparaat is dat het
met behulp van water zonder helpende
extra (elektrische) energie water in
hoogte kan opvoeren, zodat het b.v. een
fontein kan laten werken of een hoger
gelegen reservoir kan vullen. Het werkt
zo, zie ook bijgaande tekening.

Via een hoger gelegen watervoorraad
(b.v. een beek) stroomt het water via
een aanvoerleiding (links boven op de
tekening) het apparaat in. Indien het
stootventiel (rechts onder) openstaat
kan het water het apparaat gewoon
weer verlaten. Indien
de stroomsnelheid en hoeveelheid
(= gewicht) van het water omhoog gaat
slaat dit stootventiel dicht. Dit wordt
bepaald door de rubberen pees met
bladveer. Doordat dit ventiel ineens sluit
ontstaat er een schokgolf in het water
(zoals te vergelijken met de waterslag
thuis in een niet zo vast zittende
waterleiding indien je een kraan ineens
sluit, je hoort dan: doink). Vervolgens
wordt door dit plotselinge stoppen van
het water, druk opgebouwd in de leiding
en daardoor gaat
het drukventiel in de windketel boven
open, water stroomt naar binnen en de
aanwezige lucht wordt samengeperst,
waardoor er luchtdruk wordt opgebouwd
in deze drukkamer. Bij de bereikte druk
sluit dit drukventiel zich weer en perst
de luchtkolom het water vanuit
de windketel via de leiding rechtsboven
naar b.v. een fontein. De druk in
de toevoerleiding is door deze actie
weggevallen, het stootventiel gaat
daardoor weer open, het water gaat
weer stromen en als de stroomsnelheid
en de hoeveelheid water weer omhoog
gaan sluit het stootventiel zich weer en
herhaalt zich de actie.
Het is wel zo dat het in hoogte
opvoeren van het water afhankelijk is
van de leidingdiameter (dun) naar b.v.
de fontein en de grootte van
de drukkamer.
Met dank aan Bob Bouwman

Waterram principe
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Haagse vrouwen starten zonder
vaste coach
echter naar voren dat enkele meiden
wegens vakantie later zouden
aanhaken. En ook de dubbelrol kwam
toen aan de orde. Maar Wim wilde
gewoon niet verder dus werd
het contract ontbonden” aldus de
voorzitter van de Haagse
pologemeenschap.

Waterpolo Den Haag 2019-22 Gaby van Dijk

Drie weken voor de seizoensstart trok
Wim van den Berg zich terug als
leidsman van de Haagse polovrouwen.
Oud-speelster Esmee Paans vult de
vacature tijdelijk in.
Met de totaal onverwachte opzegging
van de juist aangestelde trainer-coach
waren bestuur en speelsters van
Waterpolo Den Haag weer terug bij af.
„Ik was verbijsterd toen ik het bericht
kreeg dat Wim was afgehaakt. Nadat
coach Jim van Es tussentijds naar
eredivisionist ZPB vertrok vonden we
met veel moeite een geschikte
opvolger. Die vervolgens na enkele
trainingen de stekker er uit trekt en we
opnieuw zonder zitten. Té bizar” vindt
Vincent Wijsman. „In een exitgesprek
met Van den Berg werd duidelijk dat
de Rotterdammer de trainingsopkomst
matig vond. En hij had moeite met het
feit dat enkele speelsters ook deel
uitmaken van het bestuur van ons collectief. Tijdens
de kennismakingsgesprekken kwam

De enorme domper bleek bevorderend
voor de saamhorigheid. „Ondanks Jim’s
vertrek was de hele groep bij elkaar
gebleven. En we zijn té goed met elkaar
bezig om dat zomaar op te geven.
De opzegging van Wim kwam behoorlijk
binnen maar zo’n klap mag niet fataal
zijn. Iedereen is onwijs gemotiveerd om
door te gaan en dat gaat ook gebeuren”
meldt speelster Emilie van Zeggelaar.
Samen met collega’s Iris Ruitenbeek en
Irene de Vreede is zij ook bestuurder.
Voormalig HZZIAN-coaches Alan en
Arjen de Nooijer en Leon Paul Quartel
werden bereid gevonden om de drie
wekelijkse trainingen te verzorgen. „En
dat gaat super” weet Esmee Paans. De
Haagse sloot na twintig jaar haar actieve
polocarrière af maar stelde zich wel
beschikbaar voor hand en spandiensten. Zo zou ze samen met Francine
van Trierum coach Van den Berg
ondersteunen.
Gevraagd om Van den Berg tijdelijk
op te volgen antwoordde de 29-jarige
medewerkster facilitaire dienst op een
ministerie meteen met een ‘ja’. „We
gaan toch zeker niet laten gebeuren
dat deze gemotiveerde groep aan z’n

lot wordt overgelaten? Dat zou eeuwig
zonde zijn” vindt Paans. Dat ze geen
ervaring als coach heeft is wel een
‘beetje eng’. „Maar ik heb polo
ervaring en ken de meiden door en door.
Ik weet hoe de ploeg speelt en heb
ook Francine aan mijn zijde. Daarnaast
beschikken we over de snelle Gaby van
Dijk, die van Donk overkwam. Allemaal
voordelen.” Straks moet Paans ook
beslissingen nemen die wellicht minder
prettig zijn, bijvoorbeeld bij ongeplande
spelerswissels. „Dat is nog wel een
dingetje maar daar kom ik ook wel
doorheen. Het vertrouwen en
samenhang in deze groep is groot en de

meiden gaan voor elkaar en
het resultaat. Echte gezagsproblemen
verwacht ik dus niet.” Zaterdag wacht
de interim-coach en haar eersteklassers
de vuurproef. „Dan komt het onbekende
Doetinchemse NDD voor een
bekerwedstijd naar het Hofbad.
En reken maar dat we zin hebben in die
partij.”
Bron: AD/HC/Jos Praa
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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).
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, Annemieke Stap, 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, bedrag per kwartaal
(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
€ 200,00
€ 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
Annemieke Stap
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:
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

