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Van de
redactie
Beste lezer,
misschien erg laat maar alsnog de beste
wensen voor 2020. Wat heb ik weer veel
kopij mogen ontvangen. Helaas had ik
geen plaats meer voor alle
stukken. Graag wil ik bijvoorbeeld
aandacht besteden aan de geschiedenis
van dit clubblad omdat het volgend jaar
35 jaar bestaat. Dus dit komt nog!

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

Tot HaZie-AAN

Namens de CREZ (commissie recreatief
elementair zwemmen) heeft Kim
Schildkamp voor ons een stuk
geschreven over het verschil
tussen het afzwemmen bij
het schoolzwemmen en bij ons. Voor mij
klinkt dit heel bekend in de oren. Hier liep
ik toen ook tegenaan als badmeester :).
In het laatste clubblad van 2019 hadden
wij wegens omstandigheden geen stukje
kunnen schrijven over Max van Gelder.
Dit maken wij nu goed met een Historisch
overzicht op bladzijde 37. Met dank aan
Bob Bouwman.

In memoriam

blz. 36
blz. 37

Peter

Cor de Bruin
Max van Gelder

Woensdag 25 maart Algemene Leden Vergadering
Zie bladzijde 7!
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Wil jij dat jouw kind ook na het behalen van de diploma’s
zwemveilig blijft? Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat
één op de vier kinderen al na anderhalf jaar niet meer
voldoet aan de diploma-eisen! H.Z.Zian heeft hiervoor dé
oplossing, namelijk de opfriscursus! Na de cursus kun je
jouw kind met een gerust hart meesturen op schoolreisje!
Wat? → De opfriscursus van H.Z.Zian is bedoeld om alle
zwemvaardigheden te herhalen en aan te scherpen. In vijf
lessen herhalen we alle onderdelen van de Envoz ABCsurvivaldiploma’s die je bij ons (of elders) hebt gehaald.
Voor wie? → De cursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar
zwemvaardigheid en zelfredzaamheid op niveau wil houden en
dit snel en efficiënt wil doen.
Waar? → Donderdag in Zwembad Zuiderpark 18.45-19.30
Wat kost het? → €45 voor de hele cursus die wordt afgesloten
met een certificaat.
Hoe meld ik me aan? → Stuur een mailtje naar
hzziankim@gmail.com, bij voldoende aanmeldingen beginnen
we in maart (2020).
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Van
de bestuurstafel
Op het moment van schrijven zit deze
voorzitter in Lapland. Tussen veel
sneeuw waar wij in Nederland best wel
een beetje van zouden willen hebben.
Het Haagse zwemmen is flink in
beweging. Voorzitters leggen abrupt
hun functies neer en het convenant
tussen de verenigingen en de gemeente
Den Haag loopt af. Opnieuw
onderhandelen is van belang omdat bij
de Topsport de gezamenlijke
contributies niet toereikend zijn om alle
kosten te dekken. Grootste boosdoener
is de huur van de zwembaden en in het
bijzonder van het Hofbad.
Heeft de Topsport in Den Haag
toekomst? Uiteindelijk is ooit het Hofbad
gebouwd om topsport te bedrijven. Het
schuurt een beetje tussen de opdracht
van de gemeente Den Haag aan het
management van het Hofbad en de
noodzaak om goed topsport te kunnen
bedrijven.
Bij H.Z.ZIAN is het ook lange tijd een
probleem geweest om bestuursleden
te werven. We hebben inmiddels een
nieuwe penningmeester en
we hadden een ledenadministrateur.
Die heeft inmiddels afgehaakt en zo
zie je maar dat de oudjes het nog goed
doen. Fred Elbers, een oude getrouwe

waar je op kan bouwen, heeft te
kennen gegeven om een paar maandjes
de ledenadministratie over te nemen.
Daarna wordt het werk samengevoegd
naar de penningmeester. We zijn
zoals geschreven naarstig op zoek naar
jonge, ambitieuze aanstormende
bestuursleden. Goed voor
je ontwikkeling en het staat top op je
CV.
Vergeet u niet de ALV?
Namens het bestuur van H.Z.ZIAN,
Ron Verroen, voorzitter

onze sponsors en adverteerders:
G&W
: Gezondheidswinkels
HAEGHEBORGH
: Capital consultants
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
Uw
G&W
Gezondheidswinkel
op
de
hoek van de Laan
Meerdervoort
en de
ASTORIUM
: Detachering
en van
Werving
van Staf
Professionals
Reinkenstraat
is
gespecialiseerd
in:
KERKHOF & ZN BV / McWASH : Hypermoderne wasstraat, benzinestation
homeopathie, fytotherapie, voedingssupplementen, natuurlijke cosmetica,
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad
natuurlijke haarverf, kruidentheeën, gezondheidstheeën, enz.
5KRABBELS
: Uw hulp bij administratieve problemen
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
bij onze
Wilt u
ook
met uw bedrijfsadvertentie
in debehandeling
HaZie-aan
staan?
schoonheidsspecialiste Sharida.
De HaZie-aan
al jaren
bij de beste
van Nederland.
In de salon word behoort
uitsluitend gewerkt
met natuurzuivere
cosmetica.clubbladen
Voor een pedicurebehandeling
kunt u
bij ons terecht bij Marlies Scholtes.
Neem
dan contact op met: bestuur@hzzian.nl of voorzitter@hzzian.nl
Op woensdag heeft Natuurgeneeskundig Therapeut Guido Sanen
of bel: 06 46281207
praktijk in onze winkel.
G&W GezondheidsDrogist Kessler
Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag
Tel.:070-3452210, Email:drogisterijkessler@hetnet.nl

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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Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG

Algemene ledenvergadering H.Z.ZIAN 2020

Datum

: 25 maart 2020

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

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Herdenkingen en huldigingen
5. Notulen Algemene ledenvergadering 27 maart 2019 *)
6. Notulen Buitengewone Algemene ledenvergadering 25 september 2019 *)
7. Jaarverslagen 2019 *)
8. Financieel verslag H.Z.ZIAN 2019 *)
9. Verslag Kascommissie
10. Benoeming Kascommissie 2020
11. Contributies en tarieven 2020 *)
12. Vaststellen begroting 2020 *)
13. Bestuursverkiezing **) en benoeming commissies
14. Rondvraag
15. Sluiting.
*) genoemde stukken zijn vanaf 18 maart 2020 op te vragen via het secretariaat: secretaris@hzzian.nl
Vragen over het financieel verslag dienen uiterlijk 2 dagen van te voren ingediend te worden bij
penningmeester@hzzian.nl, zodat deze goed kunnen worden voorbereid.
**) De bestuursleden Marion Vaalburg en Wilma Marcé zijn aftredend en herkiesbaar. Er is nog een vacature
voor een bestuurslid PR en communicatie.
Tot 18 maart kunnen door ten minste tien seniorleden kandidaten worden gesteld voor de te vervullen
vacatures.
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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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accommodaties te verrotten) en al die
miljarden van al die andere 4-jaarlijkse,
door de belastingbetalers opgebrachte
kosten, hadden zo ontzettend veel
andere nuttiger zaken kunnen worden
gerealiseerd. En waarom allemaal?
Vraag het de bouwbedrijven, vraag het
de bobo’s en belanghebbende politici.

De ‘Spelen’ zijn weer in
aantocht! Hoera?
Sport begon ooit als een geritualiseerde
krachtmeting, een nagebootst gevecht
zonder inzet. Behalve dan de eer van de
spelers en het vermaak van
de toeschouwers. Zo was het maar zal
het nooit meer worden. Immers,
het grote geld en de politiek kregen de
sport in hun klauwen. Met alle gevolgen
van dien. Zo is met de Olympische
Spelen van Tokio, komende zomer, in
zicht meteen de commotie over
dit peperdure megaspektakel alweer
losgebarsten. Een sportevenement
traditioneel besmet door corruptie,
oneerlijke concurrentie tussen amateurs
en profs, enorme financiële belangen
en politieke wedijver. Nog afgezien van
de kapitaalvernietiging van de miljarden
kostende sportcomplexen die na
eenmalig gebruik staan te verkrotten.
Zie bijvoorbeeld recentelijk
de accommodaties en infrastructuur die
voor Rio werden aangelegd.
Schrijnende beelden die voor bijna alle
moderne Olympische accommodaties
opgaan. Met al die verkwiste miljarden
(zo staan er in Rio -voor
een investering van 7 miljard-

Daardoor laat ik de Spelen al lang links
liggen.
Voor de HaZie-AAN toch nog enkele
woorden over dit vierjaarlijks spektakel.
Hoewel het Internationaal Olympisch
Comité vorig jaar 2 miljard aan
inkomsten genoot, bestaat
de tegenprestatie voor de sporters
slechts uit een medaille.
De internationale sportbonden keren wel
prijzengeld uit. Zo ontving
een Nederlandse sporter in Rio de
Janeiro 25.000 euro voor een gouden
plak, voor vele sportieve grootverdieners
een fooi. Dus reden voor Kiki Bertens
om te twijfelen over deelname aan
Tokio, alwaar ze op drie disciplines
titelkandidaat is. De tennisster verlangt
een compensatie voor de gederfde
tonnen die ze bij deelname in Japan
misloopt. Ik snap dat wel, want ze moet

in die paar jaar van haar korte
sportcarrière een boterham met
pindakaas verdienen én haar pensioen
veiligstellen. Wanneer alle andere profs
om dezelfde reden het toernooi zouden
laten schieten, dan hebben we
tenminste weer spelen op basis van
gelijkheid. Want: amateurs tegen
amateurs, die de naties kunnen
verbroederen. Zoals de aanvankelijke
gedachte van Pierre de Coubertin was.
Dus een advies aan Kiki: laat de oranje
eer voor wat het is en ga ergens anders
je centen verdienen. En toeter dat vooral
rond bij alle andere profsporters.

Kiki Bertens

Maar dan hebben nog wel één
dingetje te regelen willen we weer
werkelijk eerlijke Spelen krijgen.
Dat betreft het dopingsdossier.
Voor de Russen geen probleem, want
die werden in december door het
werelddopingsagentschap Wada voor
vier jaar verstoten van internationale
sporttoernooien. Dus ook de Spelen in
Tokio. Of niet? Moskou kraakte
het Wadabesluit af en premier Dmititri
Medvedev spreekt van ‘anti-Russische
hysterie, die chronische vormen heeft
aangenomen’. Uiteraard een logische en
hypercorrecte politieke reactie, afgezien
van het feit dat de Russen al langer
onder het vergrootglas van

de antidopingsautoriteiten liggen.
En dus beter zouden moeten weten.
Immers, testresultaten van Russische
sporters werden verwijderd of vervalst
en daardoor zal van veel van
die sporters nooit duidelijk worden of ze
doping hebben gebruikt of niet.
Geef ze het voordeel van de twijfel, zegt
u? Neem dan de Rus Danil Lysenko.
Die mocht in 2018 als neutraal atleet
hoogspringen meedoen aan de WK
indoor in Birmingham omdat hij volgens
de atletiekfederatie geen doping had
gebruikt. Onlangs werd bekend dat hij
op dezelfde WK zeker wél gebruikte.
Dus zullen de goeden onder de kwaden
moeten lijden, is mijn mening. Joeri
Ganoes, het hoofd van Ruslands
antidopingscontrole is de enige
hooggeplaatste Rus die
het dopingbedrog openlijk bevestigt.
“We hebben nieuwe leiders nodig” aldus
de Rus. Maar hij lijkt een roepende in de
woestijn. Het lijkt me dus exit
Russen voor Tokio. Maar zijn al die
andere atleten dan wel schoon, zoals de
Olympische eed doet geloven? Ik zou er
mijn hand niet voor in het -Olympischvuur durven steken.
Bronnen: Trouw, 10-12-2019; Volkskrant
6-12-2019 en 9-12-2019
Met dank aan Jos Praat.
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Haagse lichtjes...
Onze vereniging was
vertegenwoordigd bij de in
december vorig jaar gehouden
‘Scheveningen Light Walk’.
Uitgedost als een soort
moderne Vrijheidsbeelden
zorgden Elly Borsboom, Petra
Deurloo en Queenie Palm (v.l.n.r.)
voor een opvallende en glansvolle
bijdrage aan dit lichtend
evenement.
Met dank aan Jos Praat

Teddyberendiploma gehaald!
De volgende kinderen hebben op zondag 9 februari 2020 samen met hun papa of
mama en in aanwezigheid van een heleboel belangstellenden gezwommen voor
hun Teddybeerdiploma Goud, Zilver of brons in het zwembad De Escamphof. Zij
worden door het bestuur en alle zwemjuffen van H.Z.ZIAN van harte gefeliciteerd!!
Brons is behaald door:

Zilver is behaald door:

Bowie M. Hendrikx
Jayleigh van Bemmelen
Emma Veltman
Deniz Ayden
Nora Treub
Ravi Kai Vonk
Reeva Vonk
Fenna van Doorn
Jane van Duinen
Laurens van Ravenhorst

Jayleena Das
Boaz Reitsma
Fyenna Floryne Lever
Milan Oppers
Liam Vinkestijn
Tyme van Doorn
Brons en zilver zijn behaald door:
Skye van Schepen: Brons en Zilver
Jaylinn Vissers

Goud is behaald door:
Elisa de Korver
Emma Rolaff
Aiden Wijnen Riems
Aleyna Aydin
Boyan Wennen
Timo Treub
Philou Hardeman
Lulu Bach Batistuta

13

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

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

0170201.MAZ_Advertentie A6.indd 1

10-02-17 14:46

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

Adverteren?
A7 pagina

Wilt
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
amateur
sportvereniging
mogelijk.
amateur
sportvereniging
mogelijk.
Ook dit clubbladeen
wordt
voor een
zeer belangrijk
deel mogelijk gemaakt
Ook dit clubblad
wordt
voor
een
zeer
belangrijk
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:
: Recovery Trucks & Parts
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: Gezondheidswinkels
: MAZDA specialist
:: Gezondheidswinkels
Hypermoderne wasstraat, benzinestation
:: Capital
Drukkerconsultants
van dit blad
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
: Encadreur, lijstenmakerij
: Detachering en Werving van Staf Professionals
: Hypermoderne wasstraat, benzinestation
: Drukker van dit blad
A5 pagina

Anne Hulscher				
G & W					
Wieringa					
G&W
McWASH					
HAEGHEBORGH
HAPPYCOPY.NL			
WIERINGA
SCHIPPERS & ZN
ASTORIUM
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL

Nieuwjaarsreceptie
Het jaar 2020 is voor ons begonnen met een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie in
Bowling Scheveningen. Het aantal deelnemers overtrof alle verwachtingen. Jong en
oud hebben zich kunnen vermaken met het bowlen, een Indisch buffet en een goed
gesprek.
Meer foto’s? Kijk dan op: https://www.flickr.com/photos/186456546@N03/
sets/72157712662931642/#
Met dank aan Paul Westra

Foto’s van de volgende
afzwemmers:
Met dank aan Paul Westra en
Kim Schildkamp.

Op donderdag 27 februari 2020 hebben deze
volwassenen afgezwommen.
Afzwemmen
ZV Waterpolo op vrijdag
6 maart 2020 in
de Waterthor.
Morgan, Jazz, Djano,
Shaenna, Eva, Cas,
Felicia en Jade.
Trainers Amber van
Veen (links) en Vincent
Schippers (achteraan).

Morgan, Jazz, Djano,
Oliver, Shaenna, Eva,
Felicia en Jade

Allemaal gefeliciteerd!17

‘Maar op schoolzwemmen mag
hij wél afzwemmen!’
Deze uitspraak en vele varianten
hierop horen we als instructeurs vaak
bij H.Z.Zian. Zeker rond het aftesten
voor het diplomazwemmen.
Wij snappen de verontwaardiging
zeker, als uw kind met
schoolzwemmen goed genoeg is om
zijn/haar diploma te halen, waarom
wordt er dan bij Zian gezegd dat uw
kind nog niet goed genoeg is?
Gelukkig is hiervoor een hele
duidelijke verklaring, het is namelijk
een heel ander diploma!
Afzwemmen op school is via de NRZ,
dit is de ‘Nationale Raad
Zwemveiligheid’ zij bieden
de reguliere ABC-diploma’s aan
zoals we die kennen van vroeger
maar dan in een nieuw survival
jasje. Daarnaast is er nog een grote
verstrekker van diploma’s, dit is de
‘ENVOZ’, zij bieden verschillende
ABC-diploma’s aan. Er is een lijn met
‘reguliere’ ABC-diploma’s en
daarnaast de survival variant.
Bij H.Z.Zian worden de kinderen
opgeleid volgens de ENVOZ Survival
normen, wij vinden het als
vereniging belangrijk dat er naast
de gewone zwemslagen (school- en
rugslag, borst- en rugcrawl) veel
aandacht wordt besteed aan survival
elementen om uw kind
zelfredzaamheid aan te leren.
De eisen van

de ENVOZ-survivaldiploma’s wijken
sterk af van de NRZ ABC-diploma’s,
zo zijn er meer onderdelen
waarbij kinderen
onderwateroriëntatie aanleren en
worden er situaties gecreëerd waarbij
kinderen over matten moeten
klimmen en springen en nog veel
meer! Naast dat deze activiteiten
leuk, nieuw en uitdagend zijn, zijn ze
ook van groot belang om jouw kind in
Nederland waterland te helpen
overleven.
Door deze verschillen is het daarom
heel goed mogelijk dat uw kind wel
een NRZ A diploma kan afzwemmen
terwijl het nog niet toe is aan
het ENVOZ survivaldiploma A.
Dit betekent natuurlijk niet dat
het behalen van een A diploma bij
H.Z.Zian langer duurt dan ergens
anders, als je elke week naar de
zwemles komt ben je net zo snel bij je
C-diploma als op schoolzwemmen!
Hier nog even de eisen op een rijtje,
links ENVOZ survivaldiploma’s en
rechts de NRZ ABC eisen.
We hopen dat dit alles duidelijk heeft
gemaakt!
Zwemgroetjes!
Kim Schildkamp
CREZ

3. Spring vanaf de kant over een vlot (in de breedte) en zwem 4 meter schoolslag door naar een
pylon die op 1.40 meter diepte op de bodem staat en tik deze aan

2. Ga met een hurksprong te water, zwem naar de boot , haal er een blokje uit en vervoer dit op de
rug naar de overkant

1. Spring met een rechtstandige sprong door een grote band, zwem op de buik naar het vlot (mat),
klim erop en ga er met een sprong naar keuze af

Niet alle onderdelen zijn verplicht, maar het kind maakt een keuze uit 2 van de 3 onderdelen

6. Met een sprong naar keuze te water gaan en 1 minuut watertrappen waarbij men zich 1 × door
middel van uitblazen helemaal onder water laat zakken

5. Vanuit het water afzetten van de kant en 6 meter beginners rugcrawl zwemmen

4. Vanuit het water afzetten van de kant en 6 meter beginners borstcrawl zwemmen

3. Na een afzet van de kant drijf je 10 tellen uit als een potloodje, daarna 3 zwemslagen en
vervolgens 10 tellen drijven op de rug als een zeester

2. Na een sprong vanaf de kant ga je 10 tellen drijven met het gezicht in het water, daarna 3
zwemslagen doorzwemmen en vervolgens 5 tellen drijven op de buik met het gezicht in het water

1. Met sprong naar keuze ga je te water en zwem je aansluitend 3 meter onder water door een
hoepel of gat van een verticaal hangend zeil. Vervolgens zwem je 100 meter, waarvan 50 meter
schoolslag en 50 meter enkelvoudige rugslag

Met zwemkleding:

2. Zwem vervolgens 25 meter schoolslag, waarbij je tenminste 1 × onder een regenboogstam/lijn
moet zwemmen, aansluitend 25 meter enkelvoudige rugslag

1. Spring in het water met een rechtstandige sprong en ga vervolgens 15 tellen watertrappen

Met extra kleding: sokken, hemd, korte broek, t- shirt met korte mouw en waterschoenen

Verplichte onderdelen:

A diploma Zwemsurvival
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3. Met een zak (grote plastik boodschappen tas/vuilniszak) waar je lucht in schept spring je te water
en blijf vervolgens 20 tellen hierop drijven. Daarna zwem je 5 meter op je rug door middel van
sculling of wrikbewegingen.

2. Ga met een hurksprong te water en zwem naar de omgeslagen boot. Zwem onder de boot, haal
diep adem, laat je vervolgens onderwater zakken en zwem naar een pylon die 2 à 3 meter verder op
de bodem staat

1. Ga met een koprol te water en zwem 5 meter onderwater richting het midden van het bad, boven
komen en 20 sec. in de helphouding blijven liggen (plankje/lege Cola- of Fanta fles / bal)

Niet alle onderdelen zijn verplicht, maar het kind maakt een keuze uit 2 van de 3 onderdelen

7. Sluit af met een minuut watertrappen, waarbij men de laatste 30 sec. de handen in de zij moet
houden

6. Vanuit het water afzetten van de kant en 10 meter rugcrawl zwemmen

5. Vanuit het water afzetten van de kant en 10 meter borstcrawl zwemmen

4. Met een kopgreep/okselgreep/zeemansgreep vervoer je een vriendje of vriendinnetje 15 meter
naar de overkant

3. Ga met een koprol te water en zwem vervolgens 50 meter enkelvoudige rugslag

2. Met een hurk-/schrede sprong ga je te water en zwem 75 meter schoolslag. Tijdens het zwemmen
ga je 1× door een halve hoepel , die op 1.40 meter diepte op de bodem staat, en klim je 1× over een
drijvend vlot

1. Met een sprong naar keuze (voorkeur een kopsprong) te water gaan, aansluitend 6 meter onder
water zwemmen waarbij je door een hoepel/gat in een verticaal hangend zeil zwemt

Met zwemkleding:

2. Zwem vervolgens 50 meter schoolslag waarbij je 1× onder een vlot door zwemt, aansluitend 50
meter enkelvoudige rugslag

1. Spring in het water met een halve draai en ga vervolgens 15 tellen watertrappen

Verplichte onderdelen: Met extra kleding: sokken, hemd, lange broek, t- shirt met lange mouw en
sportschoenen

B diploma Zwemsurvival
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Verplichte onderdelen:
Met zwemkleding (alle extra kleding kan nu uit):
1. Met een rechtstandige sprong ga je te water en aansluitend zwem je 25 meter schoolslag.
Halverwege maak je een hoekduik naar de bodem (min. diepte 1.40 meter) waarbij je 1 ring opduikt.
Aan het einde van de baan maak je in het water een koprol voorover
2. Daarna zwem je 25 meter enkelvoudige rugslag
3. Vanuit het water afzetten van de kant en 15 meter borstcrawl zwemmen met zijwaartse
ademhaling
4. Vanuit het water afzetten van de kant en 15 meter rugcrawl zwemmen
5. Sluit af met een minuut watertrappen, waarbij men de laatste 30 sec. de benen stil heeft hangen
en met alleen een armbeweging (vorm van wrikken) het hoofd boven moet houden

Met extra kleding:
niet alle onderdelen zijn verplicht, maar het kind maakt een keuze uit 2 van de 3 onderdelen
1. Laat je vanuit een boot kiepen (achterwaartse rol) en zwem naar de kant waar je vervolgens via
het vlot (mat) op de kant klimt. Je pakt een werpzak en gooit deze naar een drenkeling en trek hem
naar de kant.
2. Je zakt door het ijs (wak) en klimt er vervolgens weer uit via het wakdoek. Daarna ga je op je buik
van het ijs in het water. Je zwemt naar de kant en klimt er uit,
3. Je springt door een grote band en zwemt onder water naar het wak toe. Je klimt via het wak op
het ijs en je gaat op je buik naar de kant toe en je klimt op de kant

Met extra kleding, zonder regenjas
1. Met sprong naar keuze (voorkeur een kopsprong) ga je te water en zwem je aansluitend 8 meter
onder water door een hoepel/gat van een verticaal hangend zeil . Aansluitend zwem je 25 meter
schoolslag
2. Met een hurk-/schrede sprong ga je te water en zwem 25 meter schoolslag. Tijdens het zwemmen
ga je 1× door een halve hoepel op 1.40 meter diepte en klim je over een drijvend vlot
3. Ga met een koprol te water en zwem vervolgens 25 meter enkelvoudige rugslag
4. Met een kopgreep/okselgreep of zeemansgreep vervoer je een vriendje of vriendinnetje 15 meter
naar de overkant

1. Ga met een koprol te water en trek in het water de laarzen uit. Vervolgens ga je 15 tellen met de
laarzen onder je oksels drijven (zit lucht in). Aansluitend zwem je 50 meter schoolslag waarbij je 1×
onder het vlot door zwemt en 1× over het vlot gaat. Daarna zwem je 50 meter enkelvoudige rugslag

Met extra kleding: sokken, hemd, lange broek, t- shirt met lange mouwen, regenjas(jack) en laarzen

Verplichte onderdelen:

C diploma Zwemsurvival

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
- Mine Surgun 11-3-2011
- Mohamed Chibou 15-09-2011

Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
leeftijdklassen,
3 bidons ter beschikking.
3 bidons t/m 5-jr;
3 bidons t/m 7-jr;
3 bidons t/m 10-jr en
3 bidons van 11-jr en ouder.

Dinsdag Overbosch
- Margarita 21-12-2012
- Eilf Erdogan 16-08-2012
Woensdag Escamphof
- Hannah Verschoor 18-10-2013
- Boris Westbroek 13-12-2013
- Daan Kloosterman 26-08 2014

Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het
zwembad waar je zwemt en hem bij
de administratie inleveren. Schrijf er wel je naam, Vrijdag Waterthor
- Lisa Offenberg 26-10-2012
je adres en geboortedatum op.
- Zoe Treub 16-09-2014

14

Naam:
Adres:
Zwembad:							Geboortedatum:
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VERSLAGEN
Onze dames gaan naar
Heerenveen, de bekerfinale
ManMeer-cup spelen.
De Haagse waterpolo dames wisten in
een de bomvolle badkuip “De Kuil” in
Bodegraven de finale plaats te
bemachtigen, na het nemen van
totaal 28 strafworpen. De eindstand van
8-8 betekende dat de wedstrijd beslist
moest worden via strafworpen.
Dit leverde een eindstand op van 17-18.
De start van de wedstrijd was
verrassend. Niet Bodegraven nam een
voorsprong maar Waterpolo Den Haag
was effectiever in het benutten van de
kansen. De gehele wedstrijd wisten de
Haagse dames de wedstrijd te dicteren
door telkens een voorsprong te nemen.
Twee minuten voor het einde van
de wedstrijd was de stand 6-8 in
het voordeel van Waterpolo Den Haag.
Maar met een luidruchtig thuispubliek
wist het team van BZ&PC weer tot
grotere daden te schreeuwen.
De 8-8 kwam dan ook , met nog 30
seconde te spelen, op het scorebord te
staan.
Strafworpen nemen was dus
het moment van de waarheid om het
ticket naar Heerenveen te bemachtigen.
De keepsters waren aan beide zijde
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verplicht om enkele keren
de beslissing uit te stellen. De Haagse
keepster Annelies Stap werd de vrouw
van de wedstrijd door de beslissende
strafworp te keren. Hierna was het feest
voor de speelsters, begeleiding en de
trouwe supporters van Waterpolo Den
Haag.
Tekst: PR&Media Sportshoots.nl
Frank van Leeuwen

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/

25

Ijszwemmen Reeuwijk
In de Haagse Courant van
maandag 3 februari stond bijgaand
artikel. Het ijszwemmen is in opkomst
en de bikkels die meedoen aan
zwemwedstrijden in water van 5 graden
Celsius tonen maar weer eens dat
mensen altijd maar op zoek zijn naar de
grenzen van hun kunnen. Doen er
volgend jaar ook kanjers van H.Z.ZIAN
aan de NK IJszwemmen mee?

Voor ijszwemmers kan het water niet
koud genoeg zijn
Wanneer het buitenwater ’s winters tot
zo’n graadje of vijf Celsius is afgekoeld
worden ijszwemmers onrustig. Dan
zoeken ze vaarten en meren op en ze
verzamelen bij de Reeuwijkse Plassen
voor de open Nederlandse
ijszwemkampioenschappen.
In een decor van dikke winterjassen en
verbaasde windsurfers in hun wetsuits
vonden daar in twee dagen 120 starts
plaats. „Deze titelstrijd wordt sinds 2015
georganiseerd, dit jaar als onderdeel
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van de ‘Green Heart Ice Swim’.
En in 2017 werd de Nederlandse
afdeling van de International Ice
Swimming Assocation opgericht” vertelt
Richard Broer. De Voorburger zwichtte
twee jaar terug voor het zwemmen in
steenkoud water en is sindsdien
geaccrediteerd IISA-official. „Voormalig
PLONS-lid Gavin Pike, die de mijl op
Antarctica zwom, bracht mij in contact
met de voorzitter van de wereldbond,
de Zuid-Afrikaan Ram Barkei. Zijn land
is de bakermat van het ijszwemmen en
hij vroeg mij om een Nederlandse
afdeling op te zetten. Zo ben ik erin
gerold” vertelt de zwemmer van het
Haagse PLONS. Sindsdien houdt Broer,
samen met andere gerenommeerde
ijszwemmers, toezicht op de naleving
van de strenge regels die de koudste
tak van de zwemsport kent.
Zo moeten alle deelnemers, voordat
ze te water mogen, voor een medische
check langs een arts. Ook dient men in
het bezit zijn van een veiligheidsriem,
verbonden aan een goedgekeurde
‘SaferSwimmer’. „Dat is een drijver die
je aan je lijf bevestigt die ervoor zorgt
dat je boven water blijft
wanneer je in moeilijkheden komt”
vertelt Broer. Verder zijn voor
vrouwen bikini’s niet toegestaan, mag
de zwemkleding voor mannen niet
voorbij de knieën en niet hoger dan de
navel zijn. Insmeren met vaseline is
alleen toegestaan om schuurplekken te

voorkomen maar niet als isolatie tegen
de kou. Ook moeten deelnemers aan
de kilometer een buddy bij zich hebben.
„Alles bedoeld voor een eerlijke strijd en
om de veiligheid van de zwemmers te
garanderen” aldus Broer. Die zaterdag
samen met Inge Wolfs, Trenja Mulder en
Olivier ten Bosch in 5 minuten
54 seconden eerste werd op de 4x100
meter vrijeslag estafette. Eerder scoorde
een dolblije clubgenote Naomi
Apfelbaum zilver op de 50 meter
schoolslag (1.00.9).

probeert van iedere slag te genieten.
Daarvoor moet je eerst je ademhaling
onder controle krijgen en ook weer niet
te hard willen gaan. Want anders krijg je
het té koud” vertelde ze na haar vierde
barre tocht, bibberend op weg naar de
mobiele sauna. „Die 90 graden brengen
je gelukkig snel weer bij de les. Anders
blijf je net een pinguïn.”

Bron: AD/HC/Jos Praat

Voor de echte liefhebber is
een watertemperatuur van vijf graden
eigenlijk maar behelpen. Nee, dan Pike
en de Brit Lewis Pugh. Die lagen bij hun
tocht onder het ijs van de Zuidpool tien
minuten in water rond het vriespunt.
Inge Wolfs is sinds enkele jaren
verslingerd aan het ijszwemmen maar
denkt niet dat ze geschikt is voor zo’n
ultieme uitdaging. „Ik was een beetje
klaar met het wedstrijdzwemmen. Had
alles gezien en gedaan en ik wilde
mijzelf een nieuw doel stellen. Dat werd
het openwater zwemmen. En daarna
viel ik voor het ijszwemmen. Dat gaat
een stap verder dan menig zwemmer
ooit zou zetten. Lichaam en geest
krijgen het zwaar te verduren maar je
komt gelouterd uit het water” weet ze.
De bijna 60-jarige Haagse startte in het
weekeinde op de 200 meter (3.32.46,
brons) en 500 meter vrijeslag (9.35.85,
brons) en 100 meter schoolslag
(1.54.79, goud). „Eigenlijk is
dit gekkenwerk. Maar het is tegelijk
zó gaaf. Je doet iets dat de meeste
mensen niet in hun hoofd zouden halen.
Je overwint jezelf bij iedere duik, bent
gefocust op wat er in je lijf gebeurt en
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Jan van den Brink gestopt
scheidsrechters.

Zaterdag 11 januari floot Jan van den
Brink zijn laatste eredivisiewedstrijd.
De alom gerespecteerde Haagse arbiter
floot 27 jaar op het hoogste niveau maar
zette na de vrouwenwedstrijd ZPB-ZVL
een punt achter zijn indrukwekkende
sportcarrière. „Ik ben nu 60, heb veel
meegemaakt en ben het land tientallen
malen doorgereisd. ‘s Avonds om
negen uur in Borculo ‘even’
een wedstrijd begeleiden werd toch te
zwaar. Ik heb het allemaal met liefde
voor het polo gedaan maar op
een gegeven moment is het mooi
geweest. Na afloop van de wedstrijd in
Barendrecht restte er nog een biertje
met de beide coaches en had ik na 38
jaar fluiten weer vrije zaterdagavonden”
vertelde de financieel controleur bij de
Gemeente Den Haag. Jan blijft bij de
KNZB betrokken als begeleider van

Hij kan terugkijken op een mooie
carrière, met veel hoogtepunten. „Zoals
de halve bekerfinale tussen de mannen
van HZZIAN en PSV, in zwembad
Zuiderpark. De wedstrijd eindigde
onbeslist en dus werden
het strafworpen. Een van de PSV-ers
nam de strafworp terwijl hij een cap met
een, van het formulier afwijkend,
nummer op had. Ron van der Harst had
dat in de gaten en meldde de fout. Dus:
strafworp afgekeurd en HZZIAN won,
tot woede van PSV. Maar we handelden
reglementair correct” herinnert Jan
zich. Zijn moeilijkste moment betrof
een bekerfinale tussen de vrouwen van
Donk en Polar- Bears. „Het was een
gekkenhuis in het bad, waardoor we het
signaal van de 30 seconden niet
hoorden en Donk scoorde. Dat bleek
dus onterecht en die treffer moesten we
toen, tegen het einde en in die
heksenketel, terugdraaien. Dat geef ik je
te doen. Maar we bleven beiden rustig
en brachten die partij zo tot een goed
einde.” Hoewel de gevoelstemperatuur
tijdens de wedstrijd soms hoog opliep,
dronk Jan na afloop een traditioneel
biertje met de coaches en, als het even
kon, met de spelers. „Iedereen doet
tijdens een wedstrijd z’n best om het
zo goed mogelijk te doen. Maar soms
ontstaan, in het heetst van de strijd, wel
eens controverses. Het is zaak om die
situaties na afloop rustig met elkaar te
evalueren, want daar wordt iedereen
wijzer van.”
Jos Praat
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Nieuwtjes vissen uit het water
Frank van Leeuwen, fotograaf van onder
andere de Haagse Courant (kleine foto),
plaatste op Facebook bijgaande foto. En
vroeg zich grappend af of Arjen
de Nooijer een nieuwe assistent aan zijn
zijde had gekregen. We weten allemaal
beter natuurlijk, want Marion Vaalburg
zat als gewoonlijk aan de jurytafel.
Ze wilde gewoon even iets weten van
de damescoach. Ofzo. Maar het blijft
een leuke plaat van
twee poloenthousisasten en daarom
drukken we die af.

Oeps
In de sportbijlage van de AD/Haagse
Courant van 16 december stond
bijgaand bericht. Op de inhoud valt niets
aan te merken, zeker niet omdat de
Haagse mannen zich met 9-8 op MNC
revancheerden. Maar wel jammer van
de bijgeplaatste foto. Dat zou Ron van
der Harst moeten zijn, maar oplettende
lezertjes herkenden hierin toch echt
Omar Qachach. En die is het ook. Omar
speelt bij de Zyl, waar Ron tot voor kort
coachte. Jos Praat publiceerde eerder
een artikel over Omar, waarbij een
foto werd geplaatst waarop Ron op de
achtergrond stond. Op de redactie van
de krant werd bij het registreren van die
plaat in het fotoarchief, de namen
verwisseld. Jammer maar helaas.....

Met dank aan Jos Praat

30

Voor de jongste waterpolo
speel(st)ers heeft H.Z.ZIAN zijn
eigen Minipolo

Minipolo is waterpolo voor jongens en
meisjes vanaf ongeveer 7 jaar. Het
speelveld en de doelen zijn wat kleiner
dan bij het waterpolo voor de oudere
spelers. Je leert op een speelse wijze
technieken die van belang zijn
bij waterpolo. Het leuke van waterpolo
is dat het een teamsport is. We nemen
eens per maand deel aan een toernooi
in de regio waarbij je onderlinge
wedstrijdjes tegen andere teams speelt.
Zondag 16 februari 2020 was het zover,
het toernooi werd gehouden in het
zwembad Kerkpolder in Delft. Coach
Peter Marcé had zijn minipupillen
opgeroepen allemaal te komen en ze
waren er dan ook allemaal. Een pupil
van de Residentie sloot ook gezellig aan
waardoor ze zelfs twee teams konden
samenstellen en op het einde van

het toernooi ook nog tegen elkaar
moesten spelen. Gelukkig was
de moeder van Sam bereid om hierbij te
helpen.
Er werden wedstrijden gewonnen en
verloren maar ook werd er
gelijkgespeeld.
William, Roan, Joost, Sam, Thiemen,
Pascal, Michael, Djunaid en Thiago
wisten niet dat waterpolowedstrijden,
ondanks dat ze er altijd zijn op
de training, zo leuk waren. Ze kijken
alweer uit naar het volgende toernooi in
april in Zoetermeer.
Kom gerust een keertje kijken op de
trainingen op dinsdag in het zwembad
Overbosch. Proef trainen is vrijblijvend.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Marion Vaalburg via minipolo@hzzian.nl
Met dank aan:Wilma Marcé
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Den Haag maakt korte metten
met koploper ZPC: 16-15

Daan Heiden (witte cap) legt aan om de
15-12 binnen te schieten

Overtuigd van de eigen onfeilbaarheid
meldden de mannen van ZPC zich
zaterdagavond 15 februari in
het Hofbad. Daar had het collectief van
Mark van Engelen echter
een horrorscenario voor
de gedoodverfde kampioen van 1A in
petto: 16-15.
De vraag of de ‘Ooievaars’
Eredivisiewaardig zijn kon Van Engelen
na de zinderende partij met
een volmondig ‘ja’ beantwoorden. „We
hebben een groot scorend vermogen en
dankzij een paar ervaren rotten heerst
er rust in de ploeg. We spelen met ons
koppie en creëren snelle oplossingen
voor onverwachte situaties. Waar dat
toe leidt heeft de tegenstander
vanavond ervaren” grijnsde de coach.
„In deze topper krijgen alle jongens van
mij een dikke voldoende” stelde Kjell
Wansleeben. De 29-jarige
stedebouwkundige, die bij 12-11 in de
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laatste periode een belangrijke 13-11
aantekende, was na afloop van
het treffen slachtoffer van
de Amersfoortse frustratie over de
eerste seizoensnederlaag. Doelman Van
de Bunt gaf de Haagse schutter direct
na afloop namelijk een stevige kleun. „Ik
zwom normaal op met de bal want met
16-15 en nog twintig seconden te gaan
speelden we de wedstrijd rustig uit. Die
knaap was zo boos over
het ongetwijfeld pijnlijke verlies, dat’ie
mij te lijf ging. Gelukkig kan ik wel wat
hebben” lachte de forsgebouwde
schutter.
Kenmerkend voor de eenheid
die Den Haag is, lagen zijn
ploegmakkers binnen een mum van
tijd om Wansleeben heen om erger te
voorkomen. Na dit incident reageerden
de Amersfoorters zich af door enkele
stoelen over de perrons te schoppen.
Want dat zoiets kon gebeuren,
hadden de bezoekers voor onmogelijk
gehouden. In het besef dat met de
Haagse nummer twee niet viel niet te
spotten toog ZPC op volle sterkte naar
Den Haag. De ploeg degradeerde vorig
seizoen uit de Eredivisie en investeerde
met hulp van een bouwondernemer
zwaar in een terugkeer. Er kwam een
Italiaanse coach en Coric, de Servische
geweldenaar Indjic en Van Mil werden
van AZC overgenomen. Ook werd voor
de gelegenheid extra ondersteuning van
de oud-Oranjegoalie Van de Bunt
ingeroepen. Maar het mocht allemaal

niet baten. Na een snelle 2-0
voorsprong voor ZPC kwam Den Haag
via Daan Heiden (die zes keer scoorde)
en Twan Kadt terug en nadat Joâo
Seixas in het tweede kwart de 6-6
gelijkmaker binnenschoot waren het de
contributie betalende Hagenaars die het
spel dicteerden.

Bart Turk: „Hoppa: en dat is 9-6”

“Hoppa” riep Bart Turk uit toen hij
de 9-6 achter Verhoeff binnenknalde.
Die vreugdekreet zou de 27-jarige
Zoermeerder drie keer slaken. „Dat
vliegt er spontaan uit. Later besef ik pas
dat ik daarmee uiting geef aan
een euforisch gevoel dat een mooi
doelpunt brengt.” Met 12-11 ving de
slotfase aan maar Wansleeben (2x) Turk
(strafworp), Daan Heiden en de Haagse
doelman Kevin van den Berg zorgden
voor ruimte: 16-12. Nadat Indjic
de 16-15 inschoot volgde
een Amersfoorste time-out. Maar
Gianluca Sattolo besefte toen al, met
nog twintig spelseconden, dat de eerste
nederlaag van het seizoen een feit was.
Budding mocht op veertien seconden
nog scoren, waarna de zekere winnaars
tot het eindsignaal de bal beheerst
rondspeelden.
Bron: AD/HC-Jos Praat 17-2-2020
Foto’s (Frank van Leeuwen):

Vrijwilligersspeld van ADO Den Haag
voor Peter en Sven Marcé. Gefeliciteerd!!!
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Regentes

kanovaren, onderwater hockey,
kunst-, nudistisch-, achteruit-,
onderwater zwemmen, enz.

1986 logo heropening na renovatie Regentes

Nog een kleine toevoeging op
het artikel in ons clubblad van 2019-3
van Jos Praat “Nogmaals de Regentes”.

In 1995 moest er toch afscheid
genomen worden van het bad, vanwege
bouwvalligheid o.a. veroorzaakt door
achterstallig onderhoud. Wie schetst
mijn verbazing nù dat het dak vol gelegd
is met zonnepanelen door actiegroep de
Groene Regentes (deze groep heeft ook
het dak van sporthal Gaslaan voorzien
van zonnepanelen). Bij dat afscheid is
ook een start gemaakt met
het fotoarchief van H.Z.ZIAN met ca 25
m2.

Jos schrijft daarbij dat ik daar aanwezig
ben als (geridderd) clubgenoot, maar zo
is het niet helemaal.
H.Z.ZIAN heeft zich met
de jaarwisseling van 1986/1987 (logo)
ernstig bemoeid met de heropening van
de Regentes na een grote
renovatie. Er is een zwemfeest
georganiseerd met alle Haagse
zwemverenigingen die cluburen
hadden in dit bad en wel op zo’n manier
dat de verenigingen niet tegen elkaar
gingen strijden, maar met elkaar.
Teams werden dus gemengd
samengesteld. Behalve om polo- en
zwem(afval) wedstrijdjes, ging het ook
om watervolleybal, touwtrekken,

2018 zonnepanelen Regentes

De Haagse zwemwereld had
de grootste moeite met deze sluiting,
omdat de Gemeente, inmiddels
eigenaar, er verder geen geld in het bad
wilde steken, maar wel in het theater
wat het naderhand geworden is.
Het Nationaal Toneel zocht een
onderkomen gedurende ca 2 jaar,
vanwege verbouwing van de Koninklijke
Schouwburg. Guusje Eijbers was hier
de initiatief neemster.
Ik wil hier nog wel melden dat
Zian-Vitesse o.l.v. onze toenmalige
voorzitter Aad Oudt in 1984 overwogen
heeft het bad over te nemen.
Een voorwaarde was wel dat
het waterniveau omhoog moest,
waardoor wij polowedstrijden in een
volledig diep (1,8 meter) bassin konden
spelen, een KNZB voorkeur. Helaas
stonden de fundamenten dit niet toe.
Jammer.

Als vereniging hebben wij in 2001 ons
eigen jubileum van 90 jaar gevierd in
de Regentes, waar een uitgebreide foto
expo hing, waarbij wij vooral bij
de aanwezige horeca enorme indruk
hebben achter gelaten, omdat zij nog
nooit zo’n omzet hadden gehaald.
Bij het 10 jarig bestaan van het theater
in 2007 heeft ons fotoarchief
een heleboel materiaal aangeleverd,
hetwelk nog steeds in de Regentes te
bekijken is.
Dit alles heeft documentalist Bert Alers
natuurlijk ook gezien en gehoord,
waardoor hij uitgebreid te rade is
gegaan bij ons foto- en historisch
archief, waarvan veel ongetwijfeld in zijn
jubileumboek 100 jaar Regentes
opgenomen zal zijn.
Dat was de reden dat ik uitgenodigd
was.
Bob Bouwman. Foto- en historisch
archief H.Z.ZIAN

R EC O V E R Y T R U C K S & PA R TS
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In memoriam
Cor de Bruin

Door het secretariaat KNZB west
werden wij op de hoogte gesteld van
het plotseling overlijden van Cor de
Bruin in de ochtend van 13 december.
Cor was eerder die week naar de dokter
gegaan met. vermoeidheidsklachten en
hij was verkouden. Na een bloedtest is
hij meteen opgenomen in
het ziekenhuis. Hij bleek acute
leukemie te hebben. Vervolgens vielen
diverse organen uit en bij
een nierdialyse die ochtend heeft hij een
hartstilstand gekregen. Cor is 65 jaar
geworden. Hij is voor veel mensen in
het zwemwereldje een bekende
vrijwilliger. Altijd beschikbaar om
te helpen, als speaker, als
tijdwaarnemer, als beoordelaar, als
ETW-medewerker.
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De volbloed DES-er was ook
de drijvende kracht achter
de IJsselmeer marathon. In dat kader
publiceerde Jos Praat in augustus nog
een interview met Cor en zijn vrouw
Jantina. Jos: “Verschrikkelijk is dit.
Zo doe je een interview met hem, en zo
is hij plotseling niet meer onder ons. Uit
alle reacties blijkt dat hij zeer geliefd en
gewaardeerd werd en ik kan mij daar
alleen maar bij aansluiten.
Actief, aimabel en altijd in de weer voor
DES, The Hague Swimming en
natuurlijk de IJsselmeermarathon.
En een geweldige speaker
bij wedstrijden. Zo ga ik hem herinneren.
Ik wens Jantina, de kinderen en verdere
familie veel sterkte”.

Historisch overzicht
Max van Gelder.
Er is op j.l. 3 december weer een goed
sportman heen gegaan, één van onze
41 olympiadegangers. Bij het 100 jarig
jubileum van H.Z.ZIAN in 2011
in Madurodam was hij nog aanwezig,
hier in gesprek met Freek Klerk.

Max van Gelder en Freek Klerk

Max is geboren in Batavia (het huidige
Jakarta) in 1924, voetbalde tot zijn 13º,
maar door een schop tegen zijn knie
besloot hij te gaan (wedstrijd)
zwemmen en wel bij “Zwemvereniging
Manggarai”. Hij ging snel over tot
waterpolo, keepte goed in het derde
team en moest onverwacht invallen
in een wedstrijd van heren 1 om het
kampioenschap van Java. Hij was toen
15 jaar!

Hij wilde gaan studeren in Nederland,
maar door zowel oorlog in Indonesië als
in Nederland was dat niet mogelijk. Als
werkend passagier op
Hospitaalschip Oranje lukte het hem om
pas in 1946 naar Nederland te
komen. Hij belandde in Amsterdam,
maar moest eerst zijn geleende geld
terug betalen aan de regering.
Daarvoor ging hij naar een Indisch
bolwerk, zoals den Haag toen was.
Logischer wijs werd hij lid van HZ&PC,
waar veel “Indië gangers” al lid van
waren. Ging daar weer aan
wedstrijdzwemmen doen, maar ook aan
schoonspringen en waterpolo. En dat
ging lekker en zo zat Max van Gelder
al heel snel in de Haagse selectie die
trainde voor de Olympische spelen van
1948 in Londen. Wegens privé
omstandigheden moest hij zich
terugtrekken maar toen herhaalde zich
bij HZ het toeval, toen de keeper (Piet
Salomons) van HZ&PC en
het Nederlands team een ongeval
kreeg. Max moest er bij HZ&PC
onmiddellijk instappen. Hij viel op als
goalie en speelde hij zich daardoor in
1949 in het Nederlands team.

1941 Batavia
diploma Max
van Gelder

1949 Utrecht Trofeo Italia Ned.-7 tal
met namen
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Dit speelde toen om de Troféo Italia
in Turijn en Genua tegen de 6 sterkste
ploegen van de OS Londen 1948, Italië
werd in Londen Olympisch kampioen.
Italië hoopte thuis voor eigen publiek te
winnen, maar dat liep door onsportiviteit
van de Italianen vreselijk uit de hand,
maar Nederland kreeg wel de eerste
prijs (beeld) in dit prestigieuze toernooi.

werd een ongekend
succes en werd door Nederland
gewonnen. Max speelde toen met
Gerrit Bijlsma (’t Y), Cor Braasem (Zian),
Joop Cabout (GZC en opa van Mieke,
OS 2000 in Sidney), Rudy van Feggelen (de Meeuwen), Frits Smol (ZianHZ&PC), Nijs Korevaar (Haarlem) en
Henny Keetelaar (de Robben).

1953 Trofeo Italia in Nijmegen Frits Smol 3e
van links, Max 8º van links.

1953 Nijmegen.Vaantje Trofeo Italia
1949 Milaan Trofeo Italia beeld

De winnaar had wel de taak, om over
4 jaar dus 1953, zelf dit toernooi te
organiseren en dat gebeurde in
het Goffertbad in Nijmegen. Een aantal
zianezen en Bob waren daar
toeschouwer. In 1950 keepte Max in het
Nederlands team tegen Denemarken als
voorbereiding op het Europees
kampioenschap 1950 in Wenen. Dit EK

1950 Wenen Ned.-7tal.Eur.kamp.
F Kuijper(tr),J Cabout,F Smol,R v Feggelen,
Ben Planjer,Nijs Koorevaar,Nico Luchs.
G Bijlsma,M v Gelder,Cor Braasem,HKeetelaa

Kosten werden in die tijd niet
gesponsord, maar moesten zelf
opgehoest worden……… Hij kreeg wel
een mooi trainingspak voor zijn
prestaties, waarvoor hij naderhand door
de KNZB een half jaar geschorst werd,
omdat hij als amateur een beloning had
aangenomen ! De Hagenaars in dit team
hebben in 2018 wel een extra
aandenken gekregen met een ster in de
Wall of Fame in de Sportcampus
Zuiderpark.
Daarna volgde in 1952 de OS in
Helsinki, weer met Max onder de lat en
weer als team genoten Gerrit Bijlsma,
Cor Braasem, Joop Cabout, Ruud van
Feggelen, Nijs Korevaar en Frits Smol.
Een beladen toernooi omdat
de Joegoslaven zich onsportief
gedroegen richting de leiding. De FINA
kon/wilde hier formeel niets aan doen.
Uiteindelijk werd het team 5º. Na de
teleurstellende uitschakeling op deze
spelen werden de waterpolospelers als
helden binnen gehaald op Schiphol. Zie
de reacties van prinses Beatrix en Albert
Plesman. Een overmaat aan publiek op
Schiphol.

1952 brief KLM directeur Albert Plesman

In 1956 in Melbourne werden
de Olympische Spelen o.a. door
Nederland geboycot vanwege de inval
van de Sovjet Unie in Hongarije.
De oudere spelers zijn toen
onmiddellijk gestopt, ondanks
het verzoek van toenmalig bondscoach
Cor Braasem om terug te keren.
Naderhand kwam er toch nog
een dankbetuiging voor de spelers van
de Bond.

1952-HZ&PC-Kampioen van Nederland-vlnr
Wil Weyhenke, Hans Stam,
Dick Ruimschotel, Frits Smol, laag Jef Drost,
, Max van Gelder(keeper).
1952 Brief Beatrix
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In totaal speelde Max onafgebroken van
1949 t/m 1963 in het eerste team van
de Haagse met vele
landskampioenschappen (6x) en
verhuisde toen naar Heerenveen waar
hij voorzitter werd van de Heerenveense
HZ&PC. Daar werd hem, op
de Bondsvergadering van de KNZB, de
“In Memoriam UUT Armbrust Bokaal
‘ toegekend. De aanleiding tot deze
onderscheiding was het vele jeugdwerk
en het ijveren voor zwem- en
polosport !! In december 1950 ontving
hij uit handen van toenmalig
bondsvoorzitter Jan de Vries
het Bondsereteken!

sportmasseur, hij heeft dus 4x
Olympische spelen meegemaakt.
Hij was Lid van Verdienste !
Max sr. Bedankt voor al je sportiviteit en
inzet voor sporters en vereniging !
De nabestaanden: Sterkte. Max jr. :
m.madmax006@gmail.com.
Bob Bouwman Historisch- en fotoarchief
H.Z.ZIAN Febr. 2020.

Bijgevoegd reacties van
Erica Terpstra en Eddy Feis.

1951 HZ&PC heren 1 Ned.kampioen.
W Weyhenke, D Ruimschotel, F Smol,
M v Gelder, H Stam, Jef Drost, Wim v Dijk

In het jappenkamp had Max stiekem
lessen gevolgd tot arts, met later een
cursus heilgymnastiek en sinds 1960
was hij ook fysiotherapeut bij de OS
Rome. In 1964 werd het NK in den Haag
- Zuiderpark gehouden en was hij
begeleider van de Olympische
afvaardiging. Heeft daar o.a.
Erica Terpstra (zie bericht) behandeld
die prompt een Ned. record zwom.
Als enige fysio heeft hij ook nog
meegedraaid in de OS Tokyo 1964,
waarbij hij ook de boksers, volleyballers,
hockeyers, judoka’s en natuurlijk de
zwemmers en waterpolo’ ers onder
handen nam. Hij was de enige

Erica: Max was op de OS in Rome en
Tokyo fysiotherapeut en een heel goede
ook. Ik heb gelukkig nog een paar
weken geleden contact per post met
hem gehad, dankzij zijn zoon Max. Ik
gedenk hem met grote warmte.
Eddy: Een geweldige sportman en een
heel goede keeper. Als fysiotherapeut
nog massage van hem gehad.

1952 Schiphol Ned.7-tal op de vliegtuigtrap bij aankomst uit Helsinki
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CONTRIBUTIE 2020
Beste (ouders en verzorgers van onze) leden,
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 januari 2020 kunt u de Ooievaarspas weer laten scannen. Indien dit niet gebeurd, dan bent
u de contributie over het eerste kwartaal volledig verschuldigd. U krijgt hier dan een factuur voor.
De contributie blijft verschuldigd zolang de pas niet is gescand.
Voor meer informatie over de Ooievaarspas: zie elders in de HaZie-AAN
Namens het bestuur, Annemieke Stap, penningmeester
Automatische incasso								2020
Inschrijfkosten eenmalig						
€ 20,00
(wordt niet vergoed door de Ooievaarspas)
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal					€ 72,00
Zwemles (1x per week) en minipolo per kwartaal			
€ 78,00
Zwemles (1x per week) met gescande Ooievaarspas		
€ 00,00
van 4 tot 18 jaar.
Zwemles (1x per week) met gescande Ooievaarspas		
€ 36,00
tot 4 jaar.
Zwemles (2x per week) met gescande Ooievaarspas		
€ 37,50
van 4 tot 18 jaar, per kwartaal.
Superspetters, bedrag per kwartaal					
€ 200,00
(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
Waterpolo per kwartaal							€ 120,00
Top waterpolo WPDH per kwartaal					
€ 127,00
Startvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar			
€ 47,00
Administratief lid en donateur per jaar					
€ 60,00

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 en Jeroen Ruigrok
minipolo@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 en Patricia van Veen
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

