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Van de
redactie
Beste lezer,
En dit was voor mij jaargang 3 :). Wat
gaat de tijd weer snel. Er is veel gebeurd.
3 jaar geleden was ik de pabo-opleiding
aan het afronden en had ik nog geen
eigen klas. Nu heb ik een vaste
aanstelling en ben ik al 2,5 jaar
gediplomeerd. Ook woon in niet meer
in Den Haag en maak ik het clubblad
in Amersfoort. Dan doe ik toch nog iets
moois voor de vereniging. Ik mis het
geven van de zwemlessen nog wel :(.

Voor de vierde keer kunnen wij ‘leden’
ons weer inschrijven voor
de nieuwjaarsreceptie. Ook in 2020
gaan wij weer bowlen en Indisch eten
bij de Bowling van Scheveningen. Voor
meer informatie zie bladzijde 7.
Graag wil ik alle vrijwilligers weer
bedanken die mee hebben gewerkt aan
dit clubblad.

Veel leesplezier en ...
Ook is er aardig wat veranderd bij
H.Z.ZIAN. De kinderen halen hun
zwemdiploma’s volgens de ENVOZ-eisen. Tot HaZie-AAN
Wel bieden wij de SuperSpetters van de
KNZB aan. Het diplomazwemmen is een en........
feestje gebleven.
een sportief
De jeugdcommissie organiseert al 3 jaar en een gezond
zwemkamp. Ook dit is een succes. Ook in
2020 kunnen de kinderen zich weer
inschrijven. Meer informatie volgt in 2020.

2020!!!!

Peter
3

4

Van
de bestuurstafel
Het loopt alweer aardig tegen het einde
van het jaar aan. Een tijd waarin de
penningmeester het druk krijgt met het
opmaken van de jaarrekening en het
voorbereiden van hun nieuwe begroting.
Aan nieuw beleid is de afgelopen twee
jaar veel aandacht besteed doch niet
echt van de grond gekomen. Doel was
om dit niet top/down, maar bottom/up te
realiseren. Daar is wat tijd voor
uitgetrokken. En dat mag zeker nog
even duren. Van belang is dat de leden
van H.Z.ZIAN gaan inzien dat ook
oud-leden van belang zijn. Dat zoiets
een lange adem vereist heeft
het bestuur zich gerealiseerd. We
hopen dan ook dat de jongeren, die
toch de toekomst van H.Z.ZIAN zijn,
de bestuurdersplekken op termijn gaan
overnemen.
Er is nogal wat roering in het Haagse
zwemwereldje. De huren voor de
verenigingen zijn hoog, ook voor
de topsport. Het Hofbad is ooit gebouwd
om top waterpolo te kunnen herbergen.
Om dat te kunnen bekostigen
hebben knappe koppen uit
de zwembadwereld een stichting
opgericht met de nagenoeg
gelijknamige naam Hofspetters. Helaas

heeft deze stichting niet aan zijn
verplichtingen voldaan en moet volgens
deze voorzitter omgebouwd worden
naar een vereniging met maximale
transparantie.
Ook nu weer gaat H.Z.ZIAN
een Nieuwjaarsreceptie organiseren
samen met WPDH en
de Jeugdcommissie. Op zondag 12
januari 2020 kunt u als lid met introducé
langskomen bij
de bowling Scheveningen. Het bowlen
is gratis en de Indische maaltijd is ook
gratis. Een drankmuntje krijgt u ook
nog.
Ik hoop u dan graag te ontmoeten maar
wens u eerst, mede namens het gehele
bestuur en commissies
prettige Kerstdagen en een rustige
jaarwisseling en een gezond en sportief
begin in 2020.
Namens het bestuur van H.Z.ZIAN,
Ron Verroen, voorzitter

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

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

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

G&W Kessler wordt geleid door Rikki , samen met haar team: Tamara, Irma, Wilma en Sharida.
Bezoek onze schoonheidssalon Kessler voor een heerlijke ontspannende behandeling bij onze
schoonheidsspecialiste Sharida.
In de salon word uitsluitend gewerkt met natuurzuivere cosmetica. Voor een pedicurebehandeling kunt u
bij ons terecht bij Marlies Scholtes.
Op woensdag heeft Natuurgeneeskundig Therapeut Guido Sanen
praktijk in onze winkel.
G&W GezondheidsDrogist Kessler
Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag
Tel.:070-3452210, Email:drogisterijkessler@hetnet.nl
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Nieuwjaarsreceptie H.Z.ZIAN
op zondag 12 januari 2020
in de Bowling van Scheveningen
van 16.00 tot 20.00 uur
Er is weer een Indische maaltijd aanwezig en iedere bezoeker
krijgt een drankmuntje.
Vereiste is wel om je goede bui mee te nemen.
Van 16.00 uur tot 17.30 uur kan men gratis bowlen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden er foto’s
uit het foto-archief getoond.
Inschrijven met hoeveel personen men komt is verplicht.
Inschrijven kan via: secretaris@hzzian.nl
Adres is:
Bowling Scheveningen
Gevers Deynootweg 990-2
2586 BZ Den Haag
Bereikbaar met: tram 1 en 9, bus 21, 22 en 23
Autoparkeren: Zwolsestraat, onder het Kurhaus, Zwarte pad,
achter het Casino en nieuw aan de Noord boulevard.
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Foto: Digiknol.eu
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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

Word nu lid van de Club
van 100:
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

KOM IN BEWEGING VOOR JOUW VERENIGING...
... en verdien een taart of bloemen
KLUSSENMARKT 2020:
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Zwemmetje
In dagblad Trouw van 6 november las ik
een artikel over Margreet van Schie. Zij
vertelde openhartig over de zingeving in
haar leven. En bij haar betekent dit dat
zij het hele jaar rond, zomer en winter,
in een meer bij haar huis zwemt. “Ik ben
alleen in het water, alleen met
dat water. Deze vorm van alleen-zijn,
die niets met eenzaamheid te maken
heeft, geeft me innerlijke rust en kracht,
zodat ik me verbonden voel met alles.”
Ze doet dus elke dag haar ‘zwemmetje’,
zoals Margreet dat noemt. “Het water is
koud in januari, ijskoud soms. Maar kou
is niet erg of naar. Kou is gewoon iets
anders dan warm” vindt ze.
Een geweldig verhaal over iemand die
op eigen wijze de dagelijkse sores van
zich afzet en via haar ‘zwemmetje’ los
van de wereld komt. Het trof mij dat zij
alles in haar eentje doet en ervaart.
Terwijl wij, in al die jaren dat we met
zwemmen bezig zijn, het in
gezamenlijkheid zoeken. Al jong ga je
voor je eerste polowedstrijd op stap met
een ploegje mensen dat je meestal niet
kent. Na verloop heb je contact en als je
een paar jaar doorspeelt heb

je vrienden voor het leven. Dat is
tenminste wat ik zelf ervaar én om mij
heen zie in de polo- en zwemwereld.
Kijk bijvoorbeeld naar de meiden van
het eerste vrouwenteam.
Een vriendinnenploeg die de wereld
aankan.
Zo was dat bij ons vroeger bij ZIOS,
later DSZ en nu bij H.Z.ZIAN evenzo. Ik
weet niet of het om sentimentele
reden is, maar ‘de jongens van toen’
zien elkaar nog steeds. En of je nu
tussentijds naar een andere
vereniging overstapte, het maakt
allemaal niet meer uit. Je zoekt elkaar
op, je haalt herinneringen op en de
scheidslijnen die voorheen zo sterk t
ussen verenigingen getrokken waren,
zijn geheel vervaagd.

Wanne Eickel, Duitsland, 1967. V.l.n.r.: Jos
Praat, Wim van de Heuvel, Roel Praat, Ed
Klingens

Neem nu de jeugdploeg van
het toenmalige ZIOS, jaren zestig.
Destijds een vriendenteam, niet in het
minst doordat vijf spelers bij elkaar in
de Haagse Lavendelstraat woonden.
We werden later DSZ, reden voor een
paar jongens om elders te gaan sporten.
ZIAN was destijds gewild (bijvoorbeeld
Cees Tittel en Frans Nihof zetten daar
hun carrière voort), maar ook vertrokken
enkele jongens naar HZ&PC. Henk
Beck, Rolf Goedman en Gerco Vollema
meldden zich in de Mauritskade. Henk
vestigde zich later in Zweden en ging de

muziek in. Eén van z’n eerste gigs was
een ontmoeting met
de Zweedse cultzanger Cornelis
Vreeswijk (‘De Nozem en de Non’).
Later was hij succesvol met zijn eigen
muzikale carrière en schreef
inmiddels zo’n 170 songs. En nu, na
veertig jaar, ontmoeten we hem weer
jaarlijks in Nederland. Dan komt de hele
zooi van toen weer bij elkaar en
hebben we het reuze gezellig. Dan
wordt er door Henk ook muziek
gemaakt; hij kent het hele
Beatlesrepertoire en speelt geweldig
gitaar. Dat zijn van die bijzondere
momenten waarbij ‘vroeger en nu’
vervagen. Ja, natuurlijk zijn we ouder
geworden. Dat is te zien. Maar het vuur
van kameraadschap is nog steeds heftig
brandend. Dankzij onze eigen talloze
‘zwemmetjes’. Mét elkaar.
Met dank aan Jos Praat.

Henk Beck ontmoet Seerp Visser en Cock
Mudde

Henk Beck treedt op
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V.l.n.r.: Ed Klingens, Marjan van Haalen; Roel Praat;
Henk Beck; Wil Durand; Jos Praat; Peter Wielaard;
Suze Polderman; Jan Toonen; Jolande van der
Zalm; Dick Polderman.
Zittend: Ans van Daalen en Aad van Daalen
(oud-coach DSZ heren 1). Rolf Goedman en
Gerard Wennen moesten vlak voor deze foto
afscheid nemen.
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Kanjers in de dop
onze sponsors en adverteerders:
G&W
HAEGHEBORGH
WIERINGA
SCHIPPERS & ZN
ASTORIUM
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL
5KRABBELS

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

Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de HaZie-aan staan?
De HaZie-aan behoort al jaren bij de beste clubbladen van Nederland.
Neem dan contact op met: bestuur@hzzian.nl of voorzitter@hzzian.nl
of bel: 06 46281207

Zonder sponsors en adverteerders zijn er geen extra activiteiten van
een amateur sportvereniging mogelijk.
Ook dit clubblad wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden
Indien u mensen
kent die graag
les willen krijgen van
een enthousiaste groep leerkrachten,
dan kunt u hen wijzen op de site
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Zodra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen zij een oproep voor onze
zwemlessen.

zwemles@hzzian.nl
Als u via email uw lidmaatschap wilt
opzeggen kan dit via:
ledenadministratie@hzzian.nl
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AL MEER DAN 60 JAAR
HET VERTROUWDE ADRES VOOR
JONG GEBRUIKTE MAZDA’S!
WAAR DE KLANT NOG CENTRAAL STAAT

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

0170201.MAZ_Advertentie A6.indd 1
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Adverteren?
A7 pagina
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u ook met
inbij
deH.Z.ZIAN
HaZie-aan
staan?
Interesse
omuw
te bedrijfsadvertentie
adverteren, dan zit u
goed.
De HaZie-AAN
HaZie-aan behoort
Nederland.
behoortal
aljaren
jaren bij
bij de beste clubbladen van Nederland.
Neem
danéén
contact
op met:per
bestuur@hzzian.nl
of voorzitter@hzzian.nl
U betaalt
vast bedrag
jaar voor uw advertentie
op de website
of bel: 06 in
46281207
en een plaatsing
ons clubblad.

Zonder sponsers en adverteerders zijn er geen extra activiteiten van
Zonder sponsors
adverteerders
zijn er geen
extra activiteiten van
eenen
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sportvereniging
mogelijk.
amateur
sportvereniging
mogelijk.
Ook dit clubbladeen
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Ook dit clubblad
wordt
voor
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zeer
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deel mogelijk
door onze sponsers en adverteerders!
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden

Prijzenlijst:

A6 pagina

zwemles@hzzian.nl

Indien
u mensen
4x per jaar één
A5 pagina
in de HZZIAAN (1 pagina) + website: € 750,- per jaar
kent die graag
Als u via email uw lidmaatschap wilt
krijgen
4x per jaar éénles
A6willen
pagina
in de van
HZZIAANopzeggen
(1/2 pagina)+
website:
kan dit
via: € 500,- per jaar
een enthousiaste groep leerkrachten,
ledenadministratie@hzzian.nl
dan kunt u hen wijzen op de site
4x per jaar één A7 pagina in de HZZIAAN (1/4 pagina) + website: € 375,- per jaar
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Zodra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen
zij een
oproep voorof
onze
Wilt
u adverteren
heeft u vragen kunt u mailen naar
zwemlessen.
voorzitter@hzzian.nl

onze sponsors en adverteerders:
A5 pagina
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: Internationale zwemdiploma
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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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Sint bij zwemmen
Escamplaan

Ook dit jaar was Sinterklaas en zijn
Pieten weer te gast bij H.Z.ZIAN. De
kindervrienden bezochten enkele
zwembaden, waaronder
het instructiebad aan de Escamplaan.
Een paar dagen voor zijn verjaardag
maakte de Sint een hele ochtend vrij om
daar alle kinderen die op zondagmorgen
zwemles krijgen te bezoeken. De Pieten
hielpen op hun manier ook een handje
mee bij het lesgeven en gingen met de
kinderen die dat durfden op de foto. Na
afloop van de les mochten alle
kindertjes bij de Sint en zijn helpers
langs. Als je dat wilde, dan kon je even
bij de Sint, die blij verrast was over de
vorderingen van de jonge zwemmertjes,
op schoot. En alle kleine helden kregen
een lekkere zak met snoep!

18

Tot volgend jaar :)!
Met dank aan Jos Praat.
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Boek over
Scheldebekerwedstrijden
Piet schop heeft een boek over de
Scheldebekerwedstrijden samengesteld.
Op zondag 20 oktober was
de presentatie van het boek in
het restaurant van het Vlissingse
Vrijburgbad. Dit boek van 520 pagina’s
bevat uitgebreide verslagen van alle 22
Scheldebekerwedstrijden, compleet met
uitslagen, de voorgeschiedenis ervan
en vele andere facetten, waaronder de
enorme organisatie en problemen
waarmee deelnemers te kampen
hadden.
Een groot hoofdstuk bevat 59 interviews
en portretverhalen. De lange zoektocht
naar de weinigzeggende achternamen
uit de vroegste periode leverde
een aantal verrassende verhalen op.
Een apart hoofdstuk vormt de strijd om
de Westerschelde (1940-1944),
beschreven vanuit
de oorlogsbelevenissen van ‘Scheldebeker’-betrokkenen.
Het boek bevat 330 foto’s plus ander
documentatiemateriaal.
Naast het verhalende is het boek ook
bedoeld als documentatie- en
naslagwerk. Zo bevat het een complete
lijst van alle deelnemers en
de belangrijkste organisatiebetrokkenen,
statistieken en nadere
wetenswaardigheden over zwemmers
en het Zeeuwse zwemmen uit
die periode.
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Heeft u belangstelling?
U kunt dit boek bestellen met een e-mail
naar: piet1234@kpnmail.nl.
Het kost € 40,-. Incl. verzendkosten
binnen Nederland: €47,-.
(met dank aan Bob Bouwman)

Vrouwen die het kanaal
oversteken
In het artikel van Jos Praat in ons vorige
clubblad over de vrouwen die het kanaal
zwemmend overgestoken zijn moet nog
de Ziannees Irene van de Laan aan
toegevoegd worden.
Op donderdag 18 augustus 1983
vertrok Irene vanuit Dover in Engeland
om 9.00 uur en stapte na een tocht van
8 uur en 10 minuten de kant op in
Calais in Frankrijk. Zij rustte 10 minuten
uit en dook wederom het water in,
omdat zij zich waarschijnlijk realiseerde
dat zij haar autolichten had laten
branden……………
Die terugweg duurde ruim 10 uren,
zodat zij na 18 uur en 15 minuten
vermoeid maar voldaan weer voet op
Engelse bodem zette. Zo verbeterde zij
het toenmalig record van de Canadese
Cynthia Nicols, die op 15 augustus 1982
een tijd van 18 uur en 55 minuten liet
noteren. Prima en een felicitatie waard !
Zelfs haar auto startte nog……….
(met dank aan Bob Bouwman)
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Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
leeftijdklassen,
3 zwembrilletjes ter beschikking.
3 brilletjes t/m 5-jr;
3 brilletjes t/m 7-jr;
3 brilletjes t/m 10-jr en
3 brilletjes van 11-jr en ouder.

Dinsdag Overbosch
- Gabriel Idehen 8-02-2013
- Margarita Volkova 21-12-2012
- Kirste Verver 08-01-2012
- Isabella Idehen 25-03-2011
Woensdag Escamphof
- Maja Szopik 12-09-2013
Donderdag Zuiderpark
- Simay Sahin 18-04-2012
- Ygmae Polat 26-11-2011

Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het Vrijdag Waterthor
- Vincent de Korver 21-07- 2013
zwembad waar je zwemt en hem bij
de administratie inleveren. Schrijf er wel je naam, - Azra Duran 17-02-2011
je adres en geboortedatum op.
Zondag Escamphof
- Max Kloosterman10-10-2017
- Elisa de Korver 21-07-2016
De winnaars!
- Mohammed Yusuf Gunes 16-04-2014
Maandag Houtzagerij
- Riciano Autur 09-07-2014
- Daian v.Eijk 31-7-2012
- Danelie Matadin 01-07-2013
- Nizar Hajjari03-05-2011
- Ecrin Yavuz 16-11-2010
14
- Danisa v Eijk 16-11-2010

Naam:
Adres:
Zwembad:
Geboortedatum:
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VERSLAGEN
Belangrijke overwinning van de
CJ1 tegen Amersfoort
Zaterdag 7 december kwamen
de jongens onder de 15 jaar in het
prachtige Amersfoortse sportcomplex
Amerena uit tegen ZPC Amersfoort CJ1.
ZPC staat vlak onder
Waterpolo Den Haag, dus is het een
belangrijke wedstrijd. In een spannende
wedstrijd wist het de Haagse C-jeugd de
overwinning te claimen: 5-13 (1-3, 2-2,
0-2, 2-6).
Tijdens de eerste swim-off was de bal
voor het Haagse team. Mooi veroverd
door Djio Verroen en Igor Wijnands.
Jessy Letterie scoorde het eerste
doelpunt. Wijnands maakte gelijk daarna
de 0-2 met een prachtig shot in
de kruising. Binnen twee minuten twee
doelpunten, dat is een goed begin!
Een kans na een vrije bal wordt mooi
uitgespeeld door Verroen, hij maakt het
derde doelpunt. De tegenstander maakt
in de laatste minuut van het eerste kwart
een doelpunt. Er wordt ook een mooie
redding gedaan door
Tyler van der Burgt. De eerste periode
wordt afgesloten met 1-3.
In het tweede part wordt snel gescoord
na het winnen van de swim-off.
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Verroen maakt binnen 15 seconden de
1-4. Maar ZPC biedt goed tegenstand
en komt met twee doelpunten achter
elkaar en komen terug tot 3-4.
Max Vercouteren weet te scoren na een
mooi samenspel. Dit part wordt
afgesloten met 3-5. Het blijft een
boeiende wedstrijd.
In de derde periode neemt de Waterpolo
Den Haag langzaam de controle over de
wedstrijd. De topscorer van ZPC wordt
steeds beter verdedigd, zodat hij geen
kans krijgt om te scoren.
Het eerste doelpunt in dit part valt
gelukkig alweer snel: Ezra de Zwaan
scoort de 3-6. Voor de Haagse jongens
komen snel een paar kansen die niet
allemaal worden benut maar uiteindelijk
benut Letterie een vijf meter bal en
maakt hij zijn tweede punt van
de wedstrijd voor een 3-7.
Voor de vierde periode kunnen
de jongens nog niet gerust zijn op een
overwinning, maar ze zetten de lijn
voort. Wessel van der Heijden scoort de
3-8. Helaas komen er nog wel twee
tegendoelpunten en weet Zeppe
Caboort nog een punt tegen houden
met een prachtige redding. Daarna komt
Waterpolo Den Haag echt op stoom en
maken ze korte metten met

de tegenstander. Er wordt scherp
verdedigd en fanatiek aangevallen.
Verroen scoort vervolgens drie
doelpunten achter elkaar en dat maakt
de stand op 5-11 in de vierde minuut
van het vierde part. Nog drie minuten te
gaan. De Zwaan weet nog, half onder
water, een bal in het doel te krijgen voor
5-12. In de laatste seconden van de
wedstrijd is het Letterie die de eindstand
bepaald: 5-13!

Foto: M

aarten

Knol /

Digikn

ol.eu

Doelpunten voor WPDH: Djio Verroen 5,
Jessy Letterie 3, Ezra de Zwaan 2, Igor
Wijnands, Max Vercouteren, Wessel van
het Heijden allen 1.
Heren Waterpolo Den Haag winnen
van VZC Veenendaal
Zaterdagavond 30 november wonnen
de Haagse mannen van heren 1, thuis
in het Hofbad, met 14-10 (3-4, 5-1, 3-3,
3-2) van VZC uit Venendaal.
Na de eerste periode stond VZC nog
voor met 3-4, maar in de tweede
periode kreeg Kjell Wansleeben het op
zijn heupen, met drie doelpunten op rij
Den Haag op een 8-5 voorsprong. Een
voorsprong die Den Haag ook in de
tweede helft van de wedstrijd niet meer
uit handen gaf. Via de periodestanden
3-4, 5-1, 3-3 en 3-2 wist de thuisploeg
uiteindelijk met 14-10 te winnen en de
punten in de Hofstad te houden.

Doelpunten voor WPDH:
Kjell Wansleeben 5x, Koen Heiden 3x,
Bart Turk 1x, Fabian van Niekerk 1x,
Coen Berendse 1x, Twan de Kadt 1x,
Joao Seixas 1x en Daan Heiden 1x.

Foto: Frank van Leeuwen / Sportshoots.nl

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Oranje in Hofbad tegen
Olympisch kampioen
Het Hofbad was op
dinsdag 12 november het strijdtoneel
van de World Leaguekraker tussen het
Nederlands team en Olympisch
kampioen Servië. De Servische coach
Savic zette in Den Haag zijn sterkste
opstelling in tegen een Oranje dat zich
plaatste voor de Europese titelstrijd,
januari in Budapest. In de aanloop daar
naartoe is
de FINA World Leaguewedstrijd
tegen Servië een goede graadmeter
voor de mannen van bondscoach Van
der Meer. Het topduel werd door de
KNZB georganiseerd samen met
de Gemeente Den Haag, Den Haag
Topsport en Waterpolo Den Haag.
Een eivol Hofbad was getuige van een
wedstrijd waarin Oranje, met een 3-10
stand in de tweede periode, leek
te worden weggespeeld.
Maar de mannen van Van der Meer
toonden veerkracht en kwamen via Van
IJperen en Nispeling (2x) terug tot 6-11.
Het werd uiteindelijk 7-12 in een partij
waar iedere waterpololiefhebber van
genoot. Onnodig te zeggen dat de
Haagse organisatie als vanouds
geweldig was.
(Met dank aan Jos Praat)
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Vier Hagenaars in Jong Oranje
Vier spelers uit
de Haagse jeugdselectie zijn door
jeugdbondscoach Zeno Reuten
uitgenodigd voor de trainingen van Jong
Oranje. Igor Wijnands maakte afgelopen
seizoen al deel uit van de trainingsgroep
2004/2005.
Nu voegen Djio Verroen,
Bram Goedhart en Johan Meesters zich
bij de nationale selectie. Naast
de topsportopleiding
bij Waterpolo Den Haag en
het Regionaal
Trainingscentrum trainen de vier
talenten nu ook elke woensdag in Zeist.
Foto: V.l.n.r.: Johan, Bram, Igor en Djio
(Foto: Waterpolo Den Haag)
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Coach Alan de Nooijer mikt met
Haagse polovrouwen op halve
finale bekertoernooi
Een half jaar geleden had
Alan de Nooijer geen flauw idee dat hij
coach van een Haagse eersteklasser
zou worden. Inmiddels nestelden zijn
‘meiden’ zich in de top en zaterdag kan
het collectief zich voor de halve finale
om de ManMeer!-Cup plaatsen.
Na het vertrek van Jim van Es vond
Waterpolo Den Haag in Wim van den
Berg een opvolger. Toen deze coach
zich onverwacht terugtrok hadden de
groen-gelen een groot probleem. „De
competitie en het bekertoernooi startten
en er was geen leiding voor het team.
Gelukkig sprong oud speelster Esmee
Paans tijdelijk in het gat” blikt Vincent
Wijsman terug. De voorzitter van de
Haagse polocombinatie benaderde
vervolgens enkele voormalige
ZIAN-spelers met een verzoek om hulp.
Voormalig hoofdklassecoach van de
ZIAN-vrouwen Arjen de Nooijer, en de
goalies Leon Paul Quartel en Martin
Nederlof zegden hun medewerking toe.
Arjen benaderde daarop zijn broer Alan,
of hij ook ‘in’ was om Den Haag uit de
puree te helpen.
„Die zag ik niet aankomen” erkent de
49-jarige onderwijzer aan
de Den Hoornse Mariaschool. „Ik
speelde zelf polo bij H.Z.ZIAN en
coachte het tweede heren. Toen we de
reserve hoofdklasse bereikten ben ik
gestopt en stichtte met
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mijn vrouw Lisette een gezin. Onze zoon
Sem speelt hockey en Mats
handbalt. Dus waterpolo was jarenlang
uit zicht” bekent De Nooijer. Maar toen
Arjen belde was het pologevoel weer
helemaal terug. „Nadat ik met
de selectie kennismaakte en we
een oefenwedstrijd speelden was ik
verkocht” bekent hij. Inmiddels staan de
Haagse vrouwen na zeven wedstrijden
bij de eerste vier. „We hebben een partij
minder gespeeld en staan drie punten
achter op de drie koplopers. Je kunt dus
wel stellen dat het lekker gaat.
Alle teams uit de top zeven hebben
kampioenskansen. En waarom zouden
wij dat niet zijn? De concurrentie is
echter groot, dus we rekenen ons
absoluut niet rijk” blijft De Nooijer
voorzichtig.
Het Haagse succes is volgens hem te
danken aan een combinatie van
factoren. „De groep is hecht en
gemotiveerd. Deze meiden leven voor
hun sport. Daarnaast heb ik Esmee
Paans en Francine van Trierum, die hun
sporen in het polo verdienden, in mijn
staf en Sandra Molenkamp begeleidt
het reserveteam. Oud-Oranjedoelman
Martin Nederlof heeft de keepers onder
zijn hoede, Arjen geeft conditietraining,
‘Elpee’ Quartel neemt een van de drie
avondtrainingen voor zijn rekening en
ik doe er ook een. Dat lijkt ingewikkeld,
maar de variatie werkt uitstekend. Het is
voor ieder een belasting van zijn privé

maar we hebben het erg graag voor
over. Want deze selectie verdient het
om degelijk te worden ondersteund.” De
spontane bijval versterkte de Haagse
veerkracht en doorzettingsvermogen.
Inmiddels drongen de ‘Ooievaars’ ook
door tot de kwartfinale in de strijd om de
ManMeer!-Cup. „Zaterdag komt OZ&PC
naar het Hofbad. In de competitie
versloegen we de Oldenzaalsen met
dubbele cijfers, dus de kans dat we tot
de halve finale zullen doordringen is
groot. En daarna zien we verder wat
voor moois ons nog wacht.”
Bron: AD/HC-Jos Praat
Foto: Alan de Nooijer en zijn ‘meiden’
vormen een hechte groep
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In memoriam
Frans van de Vegt

aangenomen door Centraal Badbeheer
voor in het (oude) Zuiderpark. Daar werd
hij zwem-instructeur, maar het personeel
moest ook meehelpen in
het onderhoud.

1960-Zuiderpark personeel en zwemmers,
J Verkerk, F vd Veght, R v Velsen ,
W v Weerdenburg, E Terpstra,
D Langerhorst, A Oudt, W Mensonides,
C h Razoux Schultz
1970 Jeugdfoto Frans vd Vegt.

13 November j.l. is onze
zweminstructeur en polo trainer
overleden. Frans is lid geworden van
Zian op 1 januari 1958 omdat
zijn kinderen zwemles moesten krijgen
en hij als vrijwilliger ook vond dat hij wat
moest doen. Voordat hij lid werd heeft hij
eerst gevaren op het m.s.
Nieuw Amsterdam en werkte hij in
een lampenkappen winkel hier in
Den Haag, eerst als werknemer en
daarna als bedrijfsleider.
Daar vervaardigde hij zijden en
perkamenten lampenkappen. Totdat
deze materialen vervangen werden
door kunststof en toen was er geen
handel meer. Hij besloot te solliciteren
bij de Gemeente Den Haag en werd
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1963 Zuiderpark onderhoud.
Frans vd Vegt, J.Vlieger i.o.v. Centraal
Badbeheer. Toekijkend Charles Razoux
Schutz.

1978. Zian-Vitesse. F vd Vegt,
E de Bruin, P Metz, Roy vd Vegt,
H Metz. L v Gilst ,........., Koelewijn,...........,
E J Ketting-Olivier.

1963 Zuiderpark onderhoud Frans vd Vegt
(links). I.o.v. Centraal badbeheer

Hij ging voor Zian lesgeven in
het zwembad aan de Tholensestraat
(1961) met Grada Deurloo en op
woensdag in de Escamphof (1960) ,
dinsdag in Overbosch, waar hij al gauw
uurleider werd. Paul Westra en Charles
Heydra, bezig met hun zwemleider
opleiding, werkten met hem samen.
Toen wij als Zian de hele dinsdagavond
de Regentes konden inhuren werd hij
ook daar de uurleider van
de elementaire uren.
Maar zijn eigen kinderen werden groot
en wilden waterpolo’en, dus hij stortte
zich ook op het begeleiden, trainen,
coachen van pupillen van (inmiddels)
Zian/Vitesse, en…… met succes, het
was inmiddels 1977 , want hij behaalde
met de pupillen jongens-A
een Kringkampioenschap in
de Regentes.

Het succes zette zich voort en in 1978
werd hij ook met dit team kampioen. Dit
bleek een heel hecht team met
Paul Knoester, keeper Leen van Gilst,
Paul Metz, Rudy van de Vegt, Erik-Jan
van Pamelen, Ricardo Fuld. Dit team
was onlangs bijna volledig aanwezig bij
de crematie van Frans. In 1979 kwamen
er als aanvulling/vervanging
de adspiranten Hans Metz,
Dave Hartsuijker en Kenneth Cadogan
bij.

1977 Zian-Vitesse j.A. F vd Vegt,
M Hoogsttra,H Agte, R vd Veen, P vd Endt,
P Metz. W Overdevest, P Knoester,
F Wiekhart, E J Kittiong-Olivier, R Fuld.
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2019 Afscheid Frans vd Vegt.
Ricardo Fuld, Hr.Fuld sr.Paul
Knoester. Erik-Jan v Pamelen,Leen v Gilst

1978 Zian-Vitesse Zuiderpark Frans vd Vegt
met kampioenspupillen.Paul Knoester,
Leen v Gilst, Paul Metz, Rudy vd Vegt,
Erik Jan v Pamelen, Ricardo Fuld.

In 1981 wordt hij weer kampioen en wel
met jongens-B, bekenden in dat team
zijn o.a.: Marco en Robert Verwey,
Robbie Meier, de latere kanaal
zwemmer Maurice van de Berge,
Marcel Fuld, Nils Ran. Zian-Vitesse is
heel blij met hem (Frans wordt Lid van
Verdienste) en hij krijgt
de verantwoordelijkheid, het is 1983,
over alle jongens-B teams en
de pupillen (inclusief gemengde teams.

1979 Zian-Vitesse Zuiderpark
Frans vd Vegt met adspiranten.
P Knoester, R Koudijs, H Metz, L v Gilst,
D Hartsuyker, Frans...., P Metz,
Kenneth Cadogan.

1981 Zian-Vitesse j.B kampioen.R d Bruin,
R Verwey, N Ran, F d Graaf, F vd Vegt.
M Verwey,R Meier, M Tap, P Nieman,
M Fuld,M vd Berge, C vd Wiel, P Hundepool,
M vd Hoogeband.

Frans, H.Z.ZIAN is erg blij met je door je
inzet, discipline, vaardigheden en liefde
voor de kinderen. Je hebt verteld dat je
een heel gelukkig leven hebt gehad en
dat je genoten hebt van je trainerschap
bij H.Z.ZIAN. Rust in vrede en kijk nog
eens naar beneden.
Sterkte toegewenst aan Claasje, Nancy,
Rudy, Roy en overige familie leden.

1987 Frans vd Vegt gemengd pupillenpolo

Een enorme kluif ! Deze coaching zet hij
door tot de wintercompetitie 1987/1988,
waarna hij stopt met coaching en met
zwem/polo pensioen gaat, dit zeer tot
weeklagen van de jongens en meisjes,
zij waren gehecht aan hun geliefde,
strenge en lieve Ome Frans ! . Daarna
gingen hij en zijn Claasje samen genieten van hun vrije tijd met o.a. wandelen
en fietsen en dat bleek wel, want kort
daarop kwamen wij hen met de fiets
tegen op de pont
bij Maassluis. Zij kwamen net uit
Rozenburg.

1988 Afscheidslied Frans vd Vegt

Noot.
Omdat Frans van de Vegt heel veel
poloteams heeft begeleid zijn er wat
extra foto’s toegevoegd.

1982-Heren jeugd- P Metz, R Koudijs,
D Hartsuyker, ---,R vd Berge. R fuld,
M Logemann, P Ran, E J v Pamelen,
R vd Vegt

Bob Bouwman.
Historisch- en foto archief H.Z.ZIAN
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1984-1985 Zian-Vitesse jongens-meisjes adspiranten

1984 Zian-Vitesse jB o14. Mauritskade.Frans,M v Os.
M Rijnveld,M Fuld, M Löwe, R Verwey. E Kloosterman,...,
V vd Kley, M Gaarkeuken,...,...
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1984 Zian-Vitesse Regentes. Oom Frans met al zijn pupillen.

2008-alv-Frans van der Vegt-50 jaar lid en mooie woorden van vice-voorzitter Hugo Quartel
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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								2019
Inschrijfkosten eenmalig						
€ 20,00
(wordt niet vergoed door de Ooievaarspas)
Diplomazwemmen per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3)			
€ 25,00
Diplomazwemmen per keer (keuzediploma)				
€ 10,00
Superspetters, bedrag per kwartaal					
€ 200,00
(wordt niet vergoed door de Ooievaarspas)
Baby-/peuterzwemmen							€ 66,00
Elementaire opleiding en minipolo per kwartaal			
€ 78,00
Elementaire opleiding met Ooievaarspas vanaf 18 jaar		
€ 39,00
Dubbelzwemmen per kwartaal						€ 120,00
Waterpolo per kwartaal							€ 120,00
Top waterpolo WPDH per kwartaal					
€ 127,50
Startvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar			
€ 47,00
Administratief lid en donateur per jaar					
€ 60,00

Maand betaling (bij betaling in zwembad of zelf betalen)
												2019
Baby-/peuterzwemmen per maand					€ 23,00
Elementaire opleiding en minipolo per maand			
€ 27,00
Elementaire opleiding met Ooievaarspas vanaf 18 jaar		
€ 14,00
Dubbelzwemmen per maand						€ 41,00
Waterpolo per maand								€ 41,00
10-strippenkaart elementair zwemmen 				
€ 67,50
(uitsluitend betaling per pin in zwembad/alleen voor volwassenen)

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: 			Ron Verroen 					voorzitter@hzzian.nl
Vice-voorzitter: 		Marion Vaalburg 				wpc@hzzian.nl
Penningmeester: 		
Annemieke Stap		
		
penningmeester@hzzian.nl
Secretaris: 			Paul Westra 					secretaris@hzzian.nl
Ledenadministratie:
Postbus 61020 2506 AA DEN HAAG
ledenadministratie@hzzian.nl
				
Bank: NL 54 INGB 0000 1073 00
Leszwemmen: 		diverse baden 				zwemles@hzzian.nl
Waterpolo: 			Marion Vaalburg 				wpc@hzzian.nl
Waterpolowedstr.secr.:
Marion Vaalburg 				
wpc@hzzian.nl
Foto- en historisch archief: Bob Bouwman 				
fotoarchief@hzzian.nl
Ooievaarspas: 				 				ooievaarspas@hzzian.nl
Jeugdcommissie		diverse leden					jeugdcommissie@hzzian.nl
Redactie HaZie-aan:
Peter Giesekam 				
redactie@hzzian.nl
Website:			Jeroen Ruigrok 				website@hzzian.nl
VCP: 				Hugo Quartel 				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

