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Kopij voor het volgende
nummer (maart 2021) aanleveren
uiterlijk zondag 28 februari 2021.

Van de
redactie
Beste lezer,
En dit was voor mij jaargang 4 :). Wat
gaat de tijd weer snel. Er is weer veel
gebeurd.

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

Ondanks de corona-tijd ontvang ik nog
steeds genoeg kopij om een clubblad te
maken. Hier ben ik erg blij mee. Wel heb
ik keuzes moeten maken omdat ik iets
teveel kopij ontvangen heb.

Veel leesplezier en ...

Erik Ran heeft voor ons een leuk stukje
geschreven over zijn vroegere jaren bij
onze vereniging. Hij is al 75 jaar lid.
Helaas kon hij de vorige keer de
algemene ledenvergadering niet
bijwonen.

Tot HaZie-AAN
en........
een sportief
en een gezond

2021!!!!

Bob Bouwman heeft voor ons een leuk stukje tekst overgenomen uit
een oude HaZie-AAN.
Iedereen die niet zwemmen kan doet zich zelf véél te kort,
aangezien de mens voorlopig zonder kieuwen geboren wordt.
want:
		
		
		

Wie niet fietsen kan, kan lopen.
Wie niet lopen kan, kan kruipen.
Wie niet kruipen kan, gaat liggen.
Wie niet zwemmen kan, verdrinkt !!

Peter

3

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.
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zwemles@hzzian.nl
Als u via email uw lidmaatschap wilt
opzeggen kan dit via:
ledenadministratie@hzzian.nl

Van
de bestuurstafel
Beste lezer,
Op het moment dat ik mijn pen op
papier zette ging de bel. Ik liep naar
de deur en ontving van de postbode
een pakketje. Na het pakketje van de
verpakking ontdaan te hebben kwam
daar het jubileumboek van 100 jaar
Regentes tevoorschijn. Een fraai
uitziend boekwerk met zo op het eerste
gezicht toepasselijke foto’s van
zwemmend-oud-den haag. Waarom nu
deze intro over een boek. H.Z.ZIAN is
een zwem- en polovereniging die vele
jaren de Regentes als thuisbasis had.
Daar werden tijdens en
na ochtendtrainingen op de kopse
tribune maaltijden klaar gemaakt voor
na de training en en verzorgde Harry
Snijder als arts de sportkeuringen.
Een leuke anekdote is dat voordat
de Regentes gebouwd was,
de gemeente Den Haag toestemming
gaf aan de heer J. Smits om in 1844 de
eerste zwemschool te gaan starten in
het kanaal naar Scheveningen ter
hoogte waar nu het theehuisje staat.
En dat theehuisje ken ik weer van een
aanvraag voor bredere openingstijden
voor in de zomer te kunnen roeien. Zo
lopen vaak situaties,
herinneringen en historie door elkaar

heen. Dat is de saus van het leven.
“Van water naar Theater” heet het boek
en is geschreven door Bert Alers. In het
kader van “vroeger was alles beter” zou
ik dit boek aanschaffen. Veel leesplezier
en mede namens alle bestuursleden
van H.Z.ZIAN een voorspoedig en
gezond 2021. Vergeet niet te blijven
zwemmen!
Ron Verroen, voorzitter H.Z.ZIAN.

De Regentes in aanbouw, 100 jaar geleden.
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H.Z.ZIAN krijgt licentie
Eerste Erkende Zweminstituten
Internationale Zwemdiploma’s krijgen
licentie, waaronder H.Z.ZIAN.
Op donderdag 12 en
vrijdag 13 november jl. zijn de eerste
licenties uitgereikt. Uit handen van
Richard en Marlies (ENVOZ),
ontvingen Richard Timpen, Betty van
Vossen, Ronny Cocchi, Sanne
Hemelaar en Danielle Pronk een
gedrukt en digitaal licentiebewijs.
De organisatie die een ENVOZ
Licentie Erkend Zweminstituut
Internationale Zwemdiploma’s heeft,
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Zij biedt de nodige handvatten zodat
zwemmen aan iedereen geleerd kan
worden. Deze kwaliteitsstempel geeft
ouders daarom zekerheid dat ze met
een professioneel en erkend
zweminstituut afspraken maken.

Gefeliciteerd :)
r
Zaterdag 12 novembe
in
mochten deze kinderen
hun
zwembad Zuiderpark
A diploma in
ontvangst nemen.
Van harte gefeliciteerd!
Bedankt meester Lex

:)!

tra

Met dank aan Paul Wes

Pieten bij
zwemmen

Ook dit jaar zijn er weer Pieten langs geweest in de
baden. Dat ging in sommige gevallen anders dan
normaal, maar dat mocht de pret niet drukken. Zo
mochten ze in de Haagse zwembaden de zwemzaal niet op, maar hebben ze in sommige gevallen
toch nog stukjes van de lessen bekeken van achter bijvoorbeeld ramen, om te zien of de kinderen al
beter konden zwemmen dan de jaren ervoor. In het Forum Kwadraat te Voorburg hadden de
kinderen geluk, want daar mochten ze wel gewoon de zwemzaal op. Ook in het Zuiderpark op
zaterdag was het een beetje bijzonder, want daar zwommen de kinderen van zwemvaardigheid 1 en
2 hun diploma af. Daar zagen de Pieten de kans om ook een keer zwemdiploma’s uitgedeeld te
hebben, dus hebben zij dat op zich genomen. En natuurlijk hebben alle kinderen een kleinigheidje
gekregen na afloop.

Tot volgend jaar :)!
Met dank aan de jeugdcommissie.
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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.

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?

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.
Caroline Boonstra
Ton Deurloo
Raimond en Nel van Duinen
Wendy Egberts
Yvonne en Frans Griffioen
Trees en Piet Hesterman
Bram Leenards
Jopie Ples
Wil Hoogenkamp
Peter van Os
Anneke en Jan Evert Veer
Ria van Velsen
Rob Westgeest
Henk en Joke Meier
Bas Jan Stam
Dick de Mos
Ineke Hageraats
Hans en Richard Keus
R.F.Wesselius

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
Wieger Mensodides
Hilde en Krik Parrel
Jos en Wil Praat
Ada en Erik Ran
Ron Verroen
Marinus van Scheers
Paul Metz
Ruud van der Vegt
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“Wàt een jaar”
Ik kan er niet omheen: Corona
beheerste ons (sportieve) leven in 2020.
Nadat de eerste berichten over een
nieuw gevaarlijk griepvirus in december
2019 uit China tot ons kwamen, brak in
het westen in maart de pandemie uit.
Met vele doden, overbelast
zorgpersoneel, chaos in ziekenhuizen,
faillissementen in het bedrijfsleven,
miljarden euro’s schade en opgehoopte
schulden voor volgende generaties tot
gevolg. Dat de sport grotendeels tot
stilstand kwam lijkt bij dit alles klein bier.
Maar dat is het niet. Het sportieve ritme
van honderdduizenden Nederlanders
kwam abrupt tot stilstand en Olympische
ambities wankelen.

Wat ging er mondiaal zoal allemaal niet
door, dit jaar: WK ijshockey vrouwen in
Canada, Skiën World Cup Finale, WK
Shorttrack Seoul, WK indoor atletiek
China, WK Tafeltennis Zuid-Korea, OKT
waterpolo Nederlandse vrouwenploeg,
WK driebanden Duitsland,
wereldbekerfinale skiën Italië,
wereldbeker turnen Bakoe,
WK ijshockey Zagreb en nog vele
tientallen internationale evenementen.
Alle disciplines werden getroffen. Alle?
Nou, ja op het profvoetbal na dan. Dat
mocht doorgaan, alleen zonder
publiek. Want ja, die anderhalve meter
he? Maar wel met spelers die elkaar na
een doelpunt uitgebreid staan te
knuffelen. Ook het waterpolo werd tot
de afgelasting even zonder publiek
gespeeld. Maar het gezellige en soms
louterende vijfde kwart ging er aan. De
Tour verschoven en de Spelen van Tokio
naar 2021 verplaatst.
De economische belangen zijn zo
gigantisch, dat maanden van aarzeling
aan dit besluit vooraf gingen. Hopelijk is
dit drama nu eens aanleiding om deze
vierjaarlijkse kapitaalverkwisting in te
dammen en de Spelen definitief naar
een vaste locatie in Griekenland te
verplaatsen.

Dichter bij huis had de stopzetting van de
polocompetitie zelfs nog een gunstig
effect: de mannen van SG Den Haag
promoveerden naar de eredivisie,
waarmee Den Haag na negen jaar weer
meedoet op het hoogste niveau. De ploeg
van Mark van Engelen speelde twee zeer
verdienstelijke wedstrijden maar daarna
werd de competitie opnieuw stilgelegd.
Eenzelfde lot trof de vrouwen, die onder
leiding van Anton Heiden sterk startten in
de eersteklasse. Volgend jaar pakken de
ambitieuze meiden de draad wel weer op.
En in de tussentijd benutte vaste kracht
Nikita Toet de gelegenheid om zich met
model Ruby Molenkamp, die in dames 2
speelt, te plaatsen voor de finale van de
prestigieuze ‘Wella Trend Vison Award’.
Bij heren vier keerde de laatste verloren
zoon terug: Omar Qachach voegde zich
bij het team waarin de spelers van de
voormalige hoofdklasser H.Z.ZIAN zich
herenigden. U leest er meer over elders in
dit nummer.

En alsof het allemaal nog niet genoeg is
viel turncommentator Hans van Zetten
(‘Hij staat”) van zijn voetstuk na
denigrerend commentaar op
de Nederlandse turnsters. Die hadden
namelijk een boekje open gedaan over

misstanden in hun discipline.
Vervolgens ging Diego Maradonna ook
nog dood. De man die na zijn, met de
hand gemaakte winnende doelpunt in
1968, tot goddelijke status werd
verheven. Zeker in Argentinië.
De kranten en praatshows konden er
niet over uit dat die sociaal onhandige
balkunstenaar, die de last van de roem
niet wist te dragen, niet meer onder ons
is.

>
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Ondertussen hielden ze bij H.Z.ZIAN het
koppie erbij. Er werd succesvol met de
gemeente onderhandeld over
opschorting van de badhuren. En er
moesten ouders worden geïnformeerd
over het niet doorgaan, het weer
opstarten en vervolgens opnieuw
onderbreken van de zwemlessen van
hun kroost en werd de vereniging met
kunst en vliegwerk overeind gehouden.
Hulde aan al die noeste werkers, die de
boel op orde hielden en waar dat moest,
draaiende. En dan aan het eind van dit
hectische jaar ook nog een schitterend
gebaar maken naar al die vrijwilligers
die zich voor de club inzetten. Want op
een zonnige dag werden zij persoonlijk
bezocht door SinterMarion, die een
dankgedicht, chocoladeletter en een
groen mondkapje met H.Z.ZIAN-logo
kwam bezorgen. Wie doet hen dat na?

Jos Praat

Dankgedicht voor de vrijwilligers H.Z.ZIAN

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:
A5 pagina

Anne Hulscher				
: Recovery Trucks & Parts
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G & W					: Gezondheidswinkels
Wieringa					: MAZDA specialist
G&W
:: Gezondheidswinkels
McWASH					
Hypermoderne wasstraat, benzinestation
HAEGHEBORGH
:
Capital
HAPPYCOPY.NL			
: Drukkerconsultants
van dit blad
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
KERKHOF & ZN BV / McWASH : Hypermoderne wasstraat, benzinestation
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad

Erik Ran: 75 jaar lid
Toen Peter Giesekam mij benaderde of
ik een stukje wilde schrijven kon ik met
goed fatsoen niet weigeren.
Ik was immers zelf , in een ver verleden,
ooit ook nog redacteur van
ons clubblad, de toenmalige ZIANGOLF
geweest en heb zelf ook de ervaring
nog vers in de gedachten dat het altijd
moeilijk is mensen te vinden die je willen
helpen het Clubblad vol te krijgen.
Destijds was het clubblad op geen
stukken na zo prachtig en professioneel
in de outlay als nu. Is het nu prachtig
gedrukt met kleurenfoto’s en al, destijds
moest de vrouw van de redacteur de
stukjes typen op een stencil en stond de
redacteur zelf uren lang aan
de stencilmachine – wie kent het woord
nog?- te draaien om de blaadjes er één
voor één uit te krijgen.

Onze
trouwfoto(1956)
met o.a. Een jonge
Ria van Velzen en
Jopie Ples.

Kringkampioen op de 3 x 50 en 3 x 100
wisselslag. Mijn persoonlijk beste
prestatie was een finaleplaats op de N.K.
op de 200 m. Schoolslag.
Mijn kinderen, Nils en Kari hebben later
beiden in Nationale ploegen
internationaal gezwommen en
mijn jongere broer Harro werd twee keer
Olympisch deelnemer als waterpoloër.
Ada, mijn vrouw sinds 1956, heeft jaren
in Dames 1 Hoofdklasse waterpolo
gespeeld.

Het is natuurlijk verleidelijk om bij
een 75jarig lidmaatschap terug te
mijmeren over de “goeie ouwe tijd”.
Ik sta nog, met mijn 88 jaar, volop in het
moderne leven maar ontkom er toch niet
Sportief hebben we als familie dus ons
aan terug te kijken.
partijtje wel meegeblazen en kijken daar
met genoegen op terug.
13 jaar was ik toen ik lid van Zian werd
en bij Frans Wagenaar, toen al
een “oude” trainer van zeker 40 jaar die In de jaren 50 en 60 hebben wij het
bestuur versterkt. Ada werd
probeerde van zwemmers,
Penningmeester en ik werd Voorzitter.
wedstrijdzwemmers te maken, ging
Er werd gefluisterd dat de belangrijke
trainen. Zelf ontwikkelde ik me tot een
beslissingen van de vereniging bij ons in
schoolslagzwemmer.
Niet van wereldniveau maar samen met
Henk Meijer en Robbie Bollen werden
wij een berucht en gevreesd trio en

het echtelijk bed werden besproken en
besloten. Ada bleef nog jaren
penningmeester en ik werd later, ik meen
in 1975/76 voor een tweede termijn
Voorzitter. In die periode mocht ik het
meemaken dat ons 1e Heren
Zevental Nederlands Kampioen werd en
uiteindelijk in de finale van
de Europacup, gespeeld in een toernooi
in Moskou,tweede werd. Wat waren we
blij dat we in dat jaar tot “Sportploeg van
het jaar” werden gekozen.

Om nog even verder terug te kijken ga
ik terug naar de vèr-vooroorlogse jaren
toen ons Zian opgericht werd door een
groepje mensen waar Ada’s vader en zijn
broer Koos(later KNZB Bondsbestuurslid)
deel van uitmaakten. Wij zijn dus al vroeg
verbonden met de club.
Nog steeds ben ik blij en dankbaar dat
ik, samen met Ada, deze club trouw ben
gebleven en als je maar gewoon altijd
betrokken blijft wordt je van zelf wel een
keer 75 jaar lid.
Erik Ran

Het wisselslag trio Robbie Bollen,
Henk Meier en ik met Eef Veer-Charité..
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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

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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AL MEER DAN 60 JAAR
HET VERTROUWDE ADRES VOOR
JONG GEBRUIKTE MAZDA’S!
WAAR DE KLANT NOG CENTRAAL STAAT
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100x100 meter in De Vliet

Noeki Klein

In de jaren zestig waagde ZIAN zich in
het Zuiderparkbad wel eens aan een
estafette 40x100. Maar een avondje
100x100 en dan individueel werd nog
nooit vertoond. Noeki Klein en Chris
Grünewald vonden dat het na de heftige
coronaperiode weer eens tijd voor actie
was. Dus werd het Leidse 50-meter bad
De Vliet gehuurd en ging de uitnodiging
op de tam-tam. Binnen een mum
meldden zich 30 liefhebbers die
de uitdaging van 10 kilometer op tijd wel
aandurfden. „Er werd iedere één minuut
45 seconden gestart en dat
resulteerde bij mij in een tijd van bijna
drie uur” meldde Rijswijkse olympiër
(waterpologoud in Peking 2008) en
initiatiefnemer Noeki voldaan. Vanwege

oppasproblemen moest echtgenoot Chris
verstek laten gaan maar Noeki’s moeder,
Isabelle Doveren, deed wel mee. „Ma is
nu 71 maar zwom toch nog mooi 40x100”
aldus haar trotse dochter. De organisator
zelf zwom de tien kilometer in een baan
samen met de Haagse afstandzwemmer
Maurice van den Berge en waterpolozus
Toesja. „Ondanks een tiental uitvallers
was iedereen enorm enthousiast.
Het was een zeer relaxte sfeer en ook
het publiek genoot er van. Dus is nu het
idee dat we dit volgend jaar weer gaan
doen” aldus Noekie.

Met dank aan Jos Praat
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Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

Waterthor
- Zoe Treub
- Timo Treub
- Daan Kloosterman

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

Escamphof
- Malaise ozir
- Inayah ozir
- Max kloosterman

Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het
zwembad waar je zwemt en hem bij
de administratie inleveren. Schrijf er wel je naam,
je adres en geboortedatum op.
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Naam:
Adres:
Zwembad:							Geboortedatum:
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Ranomi over racisme
Ranomi Kromowidjojo schrijft
regelmatig op haar blog. In juni
stortte de sympathieke drievoudig
olympisch kampioene, meervoudig
Europees kampioene en meervoudig
wereldkampioene, haar hart uit over
racisme en discriminatie. Haar tekst
drukken we graag af in deze
HaZie-AAN.
6 juni om 16:15
Hallo lieve mensen. Daar ben ik weer! Dit keer
niet met een corona gerelateerde blog. Dit keer
over iets waar ik al lang over nadenk en wat de
laatste weken veel in het nieuws is; racisme,
discriminatie en de anti-racisme protesten.
Om eerlijk te zijn.. weet ik niet zo goed wat ik
precies moet opschrijven. Maar ik sluit mijn
ogen en oren er niet voor. Ik geloof in de
goedheid van de mens, en ik geloof ook dat we
(bijna) allemaal hardop durven te zeggen dat
we racisme NIET accepteren. Maar ik merk dat
heel veel mensen bang zijn er iets over te
zeggen. Bang om het verkeerde te zeggen
(serieus ik ook hoor, no offense). Maar toch,
met zoveel lieve fans en volgers voelt niets
doen niet oké en wilde ik toch een blog
schrijven.
Ik weet dat iemand die dit leest nu denk “zit
niet zo te zeiken, stel je niet zo aan, ga lekker
zwemmen”. Maar misschien is dit het moment
om wat meer bewustwording te creëren. Een
gesprek aangaan, een boek lezen, jezelf
informeren. Als je door een kat gekrabt bent wil
niet zeggen dat alle katten vals zijn. En als er
geen katten bij jou in de straat zijn, wil ook niet
zeggen dat er geen katten in Nederland zijn.
Om het bij mezelf te houden; Ik voel me niet
gediscrimineerd. Ik ben nooit geschopt of
geslagen omdat ik anders was. Ik ben niet
wit, ik ben niet zwart, ik ben een “mooi mixje”
zoals mama vroeger altijd zei. Dat is natuurlijk
makkelijk. Of juist niet? Want in welk vakje
moet men jou stoppen? Ik ben geboren met
een niet Nederlandse naam en dan ook nog

één waar mensen wereldwijd moeite mee
hebben om uit te spreken. Ik ben opgevoed met
dat ik trots mag zijn op mijn achternaam. En
als kind weet je ook niet beter. Totdat andere
mensen het een gekke naam vinden. Maar ik
ben blij met m’n naam.
Ik ben opgegroeid met de lessen dat je hard
moet werken, niet moet zeiken, en aardig en
beleefd moet zijn tegen anderen. Gestudeerd of
niet, koning of “putjesschepper”. Als dochter van
een karateka leerde ik dat je jezelf moet kunnen
verdedigen maar nooit de eerste tik zelf mag
uitdelen.
Ik ben opgevoed met familie die atheïst,
protestant, katholiek, islamitisch zijn. (Of
zelfbenoemd christlam, da’s een oud grapje).
Ik ben opgevoed met familie die bruine, zwarte,
witte, blonde en rode haren hebben. Stijl, Krul
en kroes haar. Familie die Nederlands praat,
maar soms ook een andere taal (Javaans,
Surinaams, Gronings dialect). Pas later besef je
dat het misschien gek klinkt voor anderen, dat
als je bij opa en oma bent ze met papa Javaans
praten. Ik zit erbij en versta er niks van. Maar
dat is dikke prima voor mij! *opa en oma zijn
inmiddels overleden, en dus hoor ik helaas niet
vaak meer het mooie ouderwetse javaans wat
mijn vader met z’n ouders sprak.
Ik heb mezelf aangeleerd minder snel te

oordelen over anderen. En ook om niet alles te
geloven wat je hoort over anderen. Dat komt
mede doordat ik zelf wel eens roddels of
verhalen hoor die over mij gaan. En dan denk
ik “hoe kom je erbij?!”. Check je bronnen even.
Ik heb mezelf ook aangeleerd om vaker de
“keten van boosheid/irritatie” te doorbreken. Je
kent het wel: je staat te laat op waardoor je je
familie lid afsnauwt, vervolgens reageert die
persoon geïrriteerd naar de buurman.
De buurman raakt geïrriteerd en wordt
woedend op z’n huilende kind. Kind boos en
schopt de hond. Hond boos en bijt jou. Goed,
een vergezocht cirkeltje misschien maar mijn
punt is dat je de irritatie of woede van een
ander niet door hoeft te geven. De keuze is
aan jou. Breek die keten. Daar wordt JIJ een
stuk gelukkiger van.
Daarnaast lijkt het of kinderen meer dan
ooit beroemd willen zijn. Als je succesvol of
beroemd ben (goed, dat zijn wel twee totaal
verschillende dingen) bent zal niet iedereen dat
waarderen. Niet iedereen zal lief voor je zijn.
Thats life, deal with it. Maar serieus, iemand
haten omdat hij wit, donker, rood, kaal of dik
is?? En nog zoiets wat ik me vaak afvraag is:
Als alle ouders zeggen dat hun kind braaf is,
waarom worden er dan nog zoveel kinderen
gepest?
Ik geloof dat heel veel mensen niet racistisch
zijn. Maar soms wel iets zeggen wat niet oké
is. Er worden gelukkig geen kwetsende
racistische dingen in mijn gezicht gezegd. Er
zijn wel regelmatig uitspraken waarvan ik denk,
uhh waarom zou je dit zeggen?? Maar we
leven in een vrij land hè

hopelijk een moment dat 100 rijden op
de snelweg normaal voelt hihi)
Je hoeft niet de hele wereld lief te vinden (van
mij mag je hoor) en niet iedereen hoeft jou
perfect te vinden. En je hoeft ook zeker niet op
je tenen te lopen. Bang om niet perfect te zijn,
of bang om fouten te maken. Maar waarom
zou je mensen haten? Dat is zonde van JOUW
energie! En geweld gebruiken? No!! Niet omdat
iemand er anders uitziet. Niet omdat iemand
ergens anders in gelooft. Niet omdat
de levensreddende ambulance medewerker
toevallig in jouw bubbeltje loopt. Niet omdat die
ander een sukkel is. Gewoon nee. Pa Kromo
zou zeggen dat je meer moet sporten als je je
energie en agressie niet kwijt kunt.
Laten we vooral beleefd en aardig blijven. Maar
ook iets vaker je mond durven opentrekken
als je iets hoort of ziet wat niet oké is. en dat is
natuurlijk geen vrijbrief om maar te roepen wat
je denkt. Misschien moet je, als je een boze
mail of een geirriteerde reactie schrijft, nog heel
even checken voordat je iets verstuurd. Wat
ook helpt om te bedenken of je het leuk vindt
als iemand dit naar jouw broertje, moeder, beste
vriend zou sturen.
Goed, ik ga weekend vieren. Even tijd voor
herstel en daarna weer doen waar ik goed in
ben. Baantjes trekken. Op naar weer een mooie
pittige trainingsweek.
Fijn weekend mensen. En hou je oren en ogen
open, wees bewust van wat er om je heen
gebeurt. Dat er mooie dingen op je pad gaan
komen! Osu!
Ranomi Kromowidjojo

Tijden veranderen. Ik ben blij dat de juf mij niet
met een stok sloeg. En ook dat de juf niet in
de klas rookt. Of dat we mensen stenigen en
ophangen. Ik ben blij dat we tegenwoordig veel
vrijer zijn te kiezen wat we willen
worden, en met wie we willen leven. Zo lang is
het nog niet geleden dat het not done was om
als Protestant met een Katholiek te trouwen.
(twee geloven op één kussen, daar slaapt de
duivel tussen… of niet?) Tijden veranderen, en
zo kunnen wij ook veranderen. Door
bijvoorbeeld onze meningen en opvattingen
wat bij te schaven en aan te passen. (er komt

Met dank aan Jos Praat
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VERSLAGEN
Den Haag promoveert zonder
feestje naar de eredivisie
In het voorjaar naderde Waterpolo
Den Haag de koploper in
de eersteklasse, ZPC, tot op één punt.
Toen bestempelde Mark van Engelen zijn team als ‘eredisiewaardig’. Vijf
maanden later prepareren coach en
spelers zich op een zwaar seizoen op
het hoogste nationale niveau.
„Vanwege Corona werd de competitie in
maart stopgezet. Dankzij onze tweede
plaats kwamen we in april in
aanmerking voor directe promotie naar
de eredivisie. De spelers konden, na
deze verrassende wending, helaas niet
meer dan onderling bellen en appen om
dat bijzondere feit te delen. Laat staan
dat er een feestje gevierd kon worden”
blikt Van Engelen terug. „Een flinke
tegenvaller bij wat voor ons de kers op
de taart had moeten zijn. We hadden er
met z’n allen zó hard voor gewerkt en
dan moet je het succes in je eentje
vieren. Geen bekerfinale, geen eindstrijd
om de titel of promotie, geen euforie.
Een rare en onbevredigende afsluiting
van de competitie.”
Pas in augustus kon het Haagse
collectief de draad weer oppakken.
„Eerst een droogtraining onder leiding
van voormalig profschaatser Roxanne
van Hemert. En daarna konden we

gelukkig weer drie avonden per week in
het Hofbad terecht. Oud Oranjedoelman
Martin Nederlof coacht de keepers en
samen met Peter Bergenhenegouwen
begeleid ik de selectie.” Ook in het
thuisbad gelden coronaregels.
De spelers begroeten elkaar met een
elleboogje of boks en een groepsfoto is
taboe. „Maar verder gaat in
het water alles zoals vóór Corona
en iedereen is gefocust” aldus de
hoofdtrainer. Die naast de technische
vaardigheden van zijn spelers vooral
aan de mentale weerbaarheid van het
team werkt. „De krachtsverhoudingen
binnen de eredivisie zijn groot” weet de
48-jarige contractmanager bij
het Rijksvastgoedbedrijf. „Topploegen
als ZVL, PSV, AZC en ZPB hebben
forse versterkingen gehaald. Den Haag
heeft echter geen geld om een blik
spelers open te kunnen trekken. Sterker,
bij ons betaalt iedereen, van crack tot
beginneling, contributie.”
De ‘Ooievaars’ zijn overigens blij met
de overkomst van MNC Dordrecht van
keeperstalent Joris Geurts en
de aanmonstering van Darko Jovanovic,
Jeroen Willemsen en Yorik Ames.
„Allemaal jonge gasten die heel graag
eredivisie willen spelen. Ze zijn gretig
en willen leren van arrivés als Koen en
Daan Heiden, Bart Turk, Kjell
Wansleeben en Fabian van Niekerk.
Dat zijn de mannen die bij Den Haag
voorop moeten gaan” weet de coach.

Leren van de tegenstander en
spelplezier in het loodzware programma
staan bij hem voorop. En daarbij, als het
even kan, handhaving in
de eredivisie. „Het wordt ongetwijfeld
een heftig seizoen maar als
pololiefhebber is het een genot om deze
sterkste competitie sinds jaren mee te
mogen maken. De jongens liggen straks
tegen de nationale polotop. Het gaat
erom dat ze, naast het verwerken van
tegenslagen, leren genieten. We moeten
ons niet laten vegen en niet willen
verliezen met 20-4 maar met 10-8. Als
dat lukt, geef ik Den Haag een kans om
uiteindelijk een elfde plek te halen en
daarmee eredivisiepolo veilig te stellen.
Dat zou heel mooi zijn.”
Bron: AD/HC 1-10-2020, Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwen

Tevredenheid, ondanks Haags
verlies
De opluchting was groot, zaterdagavond
in het Hofbad. Niet alleen bij
de thuisploeg, maar uitdager Het Ravijn
realiseerde zich dat het met een
geflatteerde 12-8 overwinning goed was
weggekomen.
Bij Waterpolo Den Haag heerste vooral
tevredenheid over het eerste optreden
op eredivisieniveau. Mark van Engelen
hield zijn selectie voor aanvang van het
duel voor dat de eindstand hem niet kon
boeien. „Als jullie allemaal maar
het gevoel hebben dat je alles wat er
in zit er uit hebt gehaald, dan ben ik
tevreden.” En content wás de kritische
Haagse coach. Hij bedankte zijn team
na afloop voor zijn inzet, samenwerking

In 2011 viel Den Haag van de
hoogste polodivisie terug naar
de derdeklasse. Nadat Mark van
Engelen in 2013 aantrad haalden
de inmiddels tweedeklassers in
2014 de ManMeer-beker naar het
Hofbad. In 2017 volgde de opstap
naar de eersteklasse. In 2019
misten de ‘Ooievaars’ nipt een
volgende bevordering maar in 2020
werd het doel bereikt: de eredivisie.

en de onverwacht heftige tegenstand
waardoor Het Ravijn de zege niet
cadeau kreeg. Kritiek was er ook, zeker
omtrent het Haagse optreden in
de beginfase. Daarin bleef de schade
dankzij twee treffers van Kjell
Wansleeben en doelpunten van Twan
de Kadt en Bart Turk tot 4-7 beperkt.
Maar er werd onnauwkeurig gepasst,
niet scherp geschoten en onnodig
balverlies geleden. Bijvoorbeeld door
debutant Jovanovic, die tijdens een
aanval van de zenuwen de bal van zijn
hand liet vallen. „Ondanks dat alle
jongens geladen aan de wedstrijd
begonnen, werd met name het eerste
kwart te nerveus en afwachtend
gespeeld. Je moet een tegenstander
willen opvreten en dat miste ik in de
eerste helft van de partij.”
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Dat vond ook Koen Heiden. De zwaar
bewaakte midvoor vond pas in de
tweede fase zijn draai en ramde een
halve minuut voor tijd vanaf de achterlijn
de bal onhoudbaar achter doelman Van
As: 8-11. „Jammer dat we bij aanvang
niet ons beste spel toonden. Er was te
veel ontzag voor de tegenstander en
we gaven onnodig veel weg. Daardoor
kreeg Het Ravijn in de gaten dat er in
Den Haag wellicht wat te halen viel. En
stonden we na twee kwartjes met 6-2
achter. Pas nadat we de schroom van
ons afgooiden kwamen we lekker in
de wedstrijd en kreeg de tegenstander
moeite met ons. En wanneer we
de kansen bij overtal beter hadden
benut, hadden we vanavond nog
kunnen stunten ook” mijmerde
de schutter. Net als zijn ploegmakkers
miste Heiden het Haagse publiek.
Vanwege de coronamaatregelen
bleven de tribunes leeg en ontbrak in
het Hofbad de groen-gele steun. „Heel
vervelend om zo te moeten spelen. Je
hebt de supporters gewoon nodig, zeker
wanneer het wat minder gaat” beaamde
Heiden.
Alle ‘Ooievaars’ hadden waardering voor
het eerste optreden van Joris Geurts.
De achttienjarige doelman kwam van
MNC Dordrecht over naar Den Haag
om in de eredivisie te kunnen spelen en
maakte tijdens zijn debuut meteen
indruk. „Het ging vanavond best
lekker” was de bescheiden reactie van
de Dordtenaar, die ook bij de nationale
jeugdselectie keept. De HBO-student
economie was tweemaal kansloos bij de
inzet vanaf de vijfmeter van international
Gottemaker (2-7 en 4-9) maar pakte
snoeiharde schoten alsof het niets was
en tikte geroutineerd een leep
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boogballetje uit de linker bovenhoek.
„Een mooi moment” vond Geurts, die
vooral tevreden was met het feit dat
Het Ravijn uit geen enkele break wist te
scoren. „De coach had ons op het hart
gedrukt attent op uitvallen te zijn. En dat
hebben we uitstekend gedaan” aldus de
goalie. Na afloop kreeg Geurts naast
enkele aanwijzingen ook
de complimenten van Martin
Nederlof. De keeperstrainer was
bijzonder te spreken over het debuut
van Geurts. „Joris kan een echte topper
worden. Het is een trainingsbeest dat
heel
graag wil, hij is leergierig en luistert naar
adviezen. Hij keepte vanavond
uitstekend en was een grote steun voor
de Haagse verdediging. Daar gaan we
nog veel plezier aan beleven” roemde
de voormalig Oranjedoelman de Haagse
aanwinst.

Bron: AD/HC 5-10-20 Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwen

Vriendschappelijke wedstrijd
Wie een Dejavu wilde ervaren kon
donderdagavond 17 september in bad
Overbosch terecht. Daar werd
namelijk een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tussen een mix
van heren 1 en 2 van de Reigers en
H.Z.ZIAN 4. Getipt door Liëtte Boersma
van De Reigers, had vooral het
optreden van dat laatste gezelschap
mijn bijzondere belangstelling, want de
ploeg bestaat namelijk uit spelers die
deel uitmaakten van de roemruchte
hoofdklasseploeg van H.Z.ZIAN. Dat
team viel in 2011 helaas uit elkaar,
waarna de mannen hun sportieve
carrière bij andere clubs voortzetten.
Inmiddels zijn de meeste jongens papa’s
met gezinnen en namen ook daardoor
afscheid van het hoogste poloniveau.
Wel bleven ze al die jaren na H.Z.ZIAN
1 bevriend en, zoals dat met veel
sporters gaat: het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Dus ontstond het idee
om weer met elkaar te gaan spelen. Zo
was H.Z.ZIAN 4 geboren. In het doel
Leon Paul Quartel, die vanuit zijn rijk
z’n makkers als vanouds aanmoedigde:
“Lekkâh Van Duinen” en “Goed gedaan
Bachie”. Doelend op Mike van Duinen
en Michael Bach. En dan was er
natuurlijk Patrick Hulsman.
De balgoochelaar van weleer had nog
niets van zijn streken verloren en ook
nu weer zorgde hij voor radeloosheid bij
de verdedigende tegenstanders. Chris
Grünewald, Serge Wennen en
de broers Vonk maken eveneens deel

uit van dit tableau (jammer genoeg
hadden de ‘Vonkies’ die avond elders
verplichtingen). Coach Stefan Derwig
had een rustige avond, vooral ook
wegens het debuut van Omar Qachach.
De midvoor die door weinig
tegenstanders bedwongen kon en kan
worden, voegde zich namelijk onlangs
bij het illustere gezelschap. En het was
alsof de nu ex-speler van
eredivisionist de Zyl nooit was
weggeweest. Alles klopte in het water en
de vrienden vonden elkaar blindelings.
Alsof er geen negen jaren waren
verstreken. De uitslag van
de ontmoeting doet er niet toe. Maar
voor wie het echt weten wil: 16-5 in het
voordeel van: u mag het raden. En
zoals, het hoort, dronken de ploegen na
afloop gezellig een biertje met elkaar.

Stefan Derwig; Mike van Duinen; Chris
Grünewald; Omar Qachach; Michael Bach;
‘ElPee’ Quartel; zittend: Patrick Hulsman
en Serge Wennen

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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WATERPOLO IS VEILIG, MAAR
BEWAAK DIE ANDERHALVE
METER OP DE KANT!’

We staan aan de vooravond van de
competitie. Iedereen is blij weer te
kunnen waterpoloën, maar de duur
en het verloop van de competitie zijn
uiterst onzeker. Voor het eerste
speelweekend zijn er al tientallen
wedstrijden afgezegd vanwege het
grote aantal spelers dat in
quarantaine zit. We belden daarom
maar weer eens met Andy
Hoepelman, ‘onze’ waterpoloënde
hoogleraar interne geneeskunde en
infectieziekten.
In mei voorspelde Hoepelman al dat de
anderhalvemetersamenleving zou blijven
bestaan zolang er geen succesvol vaccin is.
Ook de huidige opleving van het virus voorzag
hij. “Voorlopig moeten we er met z’n allen voor
zorgen dat we die anderhalve meter bewaken.
Dat is in het ene bad makkelijker te realiseren
dan in het andere. Bij ons in Utrecht kunnen
we met looproutes ploegen scheiden. Zo
zorgen we ervoor dat ploegen die klaar zijn met
hun wedstrijd afstand bewaren tot ploegen die
nog aan de wedstrijd moeten beginnen”, zegt
Hoepelman, zelf speler van UZSC 3.
In kleinere baden is dat een stuk lastiger.
Daarom zijn corona-coördinatoren bij

de ingang van het zwembad en in de zwemzaal
verplicht, zijn clubhuizen gesloten
en mag er geen publiek bij. “Dat is natuurlijk
heel vervelend. Je mist de sociale sfeer binnen
verenigingen en het is slecht voor
de barinkomsten. Ik hoop dat teams in de
Eredivisie hun wedstrijden zoveel mogelijk via
livestreams gaan uitzenden.”
Waterpolo is veilig Toch wil Hoepelman
benadrukken dat waterpolo als sport gewoon
veilig is. “Het klinkt misschien gek dat je in het
water duels mag aangaan en op de kant
anderhalve meter afstand moet bewaren, maar
het chloor maakt het virus inactief. Er is nog
geen enkele besmetting terug te voeren op

zwemmen of waterpolo. Maar zorg er dus wel
voor dat je buiten het water afstand bewaart.
Dit geldt natuurlijk ook voor krachttraining. Doe
dat niet in groepen!” Over het maximum aantal
spelers dat moet worden toegelaten per
zwembad wil Hoepelman het niet hebben. “We
moeten ons gedragen op een veilige manier.
Dat is het enige wat telt. En hoe je dat doet,
bepaal je als vereniging zelf.”
De epidemie neemt ondertussen alleen maar
toe. Of de drie weken met aangescherpte
maatregelen voldoende zijn om het tij te keren
weet Hoepelman ook niet. “Dat is
simpel gezegd gewoon een gok. Maar wat ik
wel weet, is dat het een stuk strenger wordt als
de huidige maatregelen niet werken omdat we
ons er niet aan houden. Houd je daarom aan
alle voorschriften en adviezen.”
Gecontroleerde omgeving De KNZB is de
afgelopen weken druk bezig geweest om van
het zwembad een zo veilig en gecontroleerd
mogelijke omgeving te maken. “Het
merendeel van de wedstrijden gaat door”,
aldus Edwin Hoogerwerf van de zwembond.
“Vanuit alle verenigingen is er keihard gewerkt om
van het zwembad een zo veilig mogelijke
omgeving te maken. We spelen wat mogelijk is en
dat gaat via alle voorschriften op een zo
gecontroleerd mogelijke manier. Met al die
voorschriften zijn de contactmomenten buiten het
water minimaal. Daar is uitvoerig naar gekeken,
daar kan iedereen op vertrouwen.”

Hoepelman pleit voor corona-commissie In andere
sporten waren er meerdere incidenten met betrekking
tot het coronavirus en wedstrijden. Zo was het
incident bij de hockeyers van Kampong Hoepelman
een doorn in het oog. De Utrechtse hockeyclub stelde
een speler op die in afwachting was van de uitslag
van een coronatest en dus eigenlijk in quarantaine
had gemoeten. “Dat moet je natuurlijk niet doen als
vereniging. Goed dat de hockeybond nu optreedt
door er tuchtrechtelijke consequenties aan te
verbinden. Dat is een duidelijk signaal. Binnen het
waterpolo moeten we dit echt voorkomen.”
Mede om die reden spelen de heren van UZSC
komende zaterdag niet hun geplande
seizoensouverture tegen SVH. Bij de Utrechtse
Eredivisionist zitten zes spelers in quarantaine.
“UZSC heeft direct goede maatregelen getroffen en
trainingen geannuleerd. Hierdoor kan heren 2 wel
spelen. Ik raad verenigingen daarom aan om een
corona-commissie in te stellen die een duidelijke lijn
bepaalt en waar teams en individuen terecht kunnen
met vragen.”
Vaccin Hoepelman verwacht nog steeds dat er in de
eerste helft van 2021 een succesvol vaccin is. “Maar
dan duurt het nog maanden voordat iedereen
gevaccineerd is. Mensen in de vitale beroepen
zullen voorrang krijgen, daarna misschien topsporters
die moeten deelnemen aan een OKT en als laatste de
breedtesporters. Voordat alle waterpoloërs zijn
gevaccineerd, is het seizoen normaliter alweer
voorbij.”
Met dank aan Jos Praat
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Finaleplaats in landelijk kappersconcours
biedt troost bij stilleggen polocompetitie
Ze spelen beiden bij Waterpolo
Den Haag. Daarnaast hebben Nikita
Toet en Ruby Molenkamp een passie
voor haarstyling en kleding. Die bracht
het 21-jarige duo in de finale van de
strijd om de prestigieuze ‘Wella Trend
Vison Award’.
Dat ze het bij haar debuut meteen tot de
landelijke finale zou brengen had Nikita
Toet écht niet zien aankomen. „De
eigenaar van Avanti kappers, Denise
van Loenen, heeft het zetje tot
inschrijving gegeven. Ik droomde om
ooit aan dit vaktoernooi mee te kunnen
doen, maar dat ik het bij de eerste keer
gelijk tot de vijf finalisten zou brengen is
zó onverwacht” stelt ze bescheiden. Als
model viel haar oog op clubgenoot Ruby
Molenkamp. „We werden vriendinnen
op de modeopleiding van Mondriaan.
Sinds Ruby ook bij Den Haag poloot
trainen we samen. Ik had een bepaald
idee over een creatie en daar pasten
Ruby’s prachtige blauwe ogen goed bij.
Dus heb ik haar gevraagd.” Lachend:
„Ze accepteerde op voorwaarde dat ik
geen rode of zwarte kleurspoeling zou
gebruiken.”

Ruby in de creatie van Nikita

haar. „Toen ik m’n Barbies begon te
knippen wist ik al dat ik het kappersvak
in wilde maar dat ik zou doorgroeien tot
styliste, kon ik niet vermoeden” bekent
ze. Toen Nikita met het team van salon
Avanti aan de Poeldijkse Jan
Barendselaan kennismaakte voelde ze
intuïtief aan dat ze daar thuishoorde.
„Ook door onze fijne samenwerking heb
De in de Haagse Transvaalwijk geboren ik hier veel geleerd dat ik ook op Ruby
Monsterse schakelt soepel tussen twee kon toepassen. Ik hou van vlechten dus
die moesten er zeker bij. En nadat ik mijn
verschillende werelden. Overdag
idee over het kapsel verder had
reageert ze als haarstyliste creatief op
uitgewerkt paste ik een make-up toe.”
de wensen van de klanten. ‘s Avonds
Haar model is onder de indruk van
duikt ze vier keer per week als
verdedigend speelster die de aanval niet het resultaat. „Het is bijzonder jezelf zo
schuwt bij eersteklasser Waterpolo
Den Haag in het chloorwater. Dat het
snel gaat met de profcarrière verbaast

weer het water in, want dit is helemaal
niets” verzucht Toet. De collega’s zijn
inmiddels op de hoogte van haar
sportieve hobby. „Dankzij Nikita zijn we
nu redelijk met waterpolo bekend en
persoonlijk vindt ik het een onwijs gave
sport” bekent Stefanie Zuidgeest. Zij
Het werken naar de eindstrijd is voor
maakte de foto’s van de creatie
beiden een goede afleiding voor het
waarmee haar collega tot de finale
stilvallen van de sportieve activiteiten.
„Waterpolo is een deel van m’n leven. Ik doordrong. Nikita: „Ruby en ik staan
begon als ieniemienie van zeven jaar en straks voor een laatste sessie één keer
samen op een podium. De foto’s van
lig nu al enkele jaren in het eerste. We
voor en na die behandeling gaan naar de
trainen hard en startten de competitie
jury voor het eindoordeel. Want vanwege
sterk. Daarom balen we dat
de wedstrijden vanwege Corona zijn
het virus is er dit jaar helaas geen grote
stilgelegd. En nu de zwembaden zijn ges- finale.”
loten kunnen we ook niet meer
Bron: AD/HC/12-11-2020/Jos Praat
trainen. Hopelijk kunnen we binnenkort
te zien veranderen. En het is zo mooi
geworden. Ik ben echt blij voor Nikita”
bekent de Zoetermeerse modestudente,
die onlangs met ‘Clothing By Ruby’ een
eigen kledinglijn startte.

AD fotograaf Frank Jansen schiet het plaatje van
Nikita en Ruby
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Voor meer informatie zie: www.kilometersvoorkansen.nl

R EC O V E R Y T R U C K S & PA R TS

Start campagne
’In iedereen schuilt een scheidsrechter!’

Scheidsrechters zijn cruciaal voor de sport omdat zij spelplezier faciliteren door wedstrijden in goede banen te leiden. Geen waterpolowedstrijd zonder een scheidsrechter
op de kant! Daarom is de KNZB een campagne gestart om te benadrukken dat iedereen (basis)scheidsrechter kan worden. De opleiding tot scheidsrechter is laagdrempelig en bovendien is het naast super leuk, ook nuttig om deze rol te vervullen binnen
de vereniging!
Samen met alle waterpoloverenigingen wil de KNZB door middel van deze campagne
graag zoveel mogelijk mensen aanzetten om een cursus basisscheidsrechter te volgen. Hiervoor is de toolkit ’In iedereen schuilt een scheidsrechter!’ samengesteld met
gevarieerd promotiemateriaal. Deze toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Een handleiding over het gebruik van de toolkit;
Drie campagnevideo’s (commercials);
Campagneteksten ter verspreiding via jullie website, nieuwsbrief en social me
dia kanalen;
Ondersteunend fotomateriaal;
Het aanmeldformulier voor de cursus basisscheidsrechter die de vereniging
kan gebruiken om aanmeldingen door te geven;
PowerPoint-slides met uitleg voor leden van waterpoloverenigingen om aan
het begin van het seizoen ouders en leden te enthousiasmeren.

Alle waterpoloverenigingen hebben een mailing ontvangen met link naar de complete
toolkit. De campagnevideo’s staan tevens op ons YouTube-kanaal . Samen zorgen
we ervoor dat iedereen zich afvraagt of in hem of haar een scheidsrechter schuilt!
Doet jouw vereniging ook mee?
Met dank aan Gerard C. Wennen

Langebaan 1

De fusie vereniging H.Z.ZIAN
(HZ&PC-Zian-Vitesse) heeft vroegâh
meer gedaan dan elementair
zwemmen, waterpolo,
wedstrijdzwemmen en
schoonspringen en wel het langebaan
zwemmen. Daarmee werd bedoeld
“lange afstand”. Tegenwoordig is
kortebaan een zwemwedstrijd in
een 25 meter baan en langebaan
hetzelfde in een 50 meter baan.
Dit lange afstand zwemmen geschiedt
logischer wijs v.n.l. in buitenwater en
meestal met afstanden vanaf 1 Km > 8
Km, ik denk dan aan de Bosbaan in
Amsterdam, de IJssel, de Schie,
de Gouwe, de Schelde,
de Loosdrechtse plassen, Juliana
kanaal bij Oosterhout, meer van Te
Werve in Rijswijk, Damme-Brugge,
haven van Navia (Spanje), de Lek
tussen Beusichem en Culemborg,
de IJsselmeer Marathon, de Vlietlanden,
het Veerse meer, enz., enz. Maar hier
horen ook de zeeraces bij, de kanaal
oversteek tussen Engeland en Frankrijk
en natuurlijk Capri-Napels en zo nog
velen.
Zo ben ik, om te beginnen, opzoek
gegaan naar een van de oudste
langebaan wedstrijden en ik ben toen
terechtgekomen bij de zwemoversteek
van Breskens naar Vlissingen. Dit was
ook een hele zware, zo niet de zwaarste
o.a. door de watertemperatuur,
de golven en getijden. Het was een

tocht in vogelvlucht van 5 km, maar
gezien de eb en vloed werking werd dat
al gauw 8 km ! Deze Scheldebeker
wedstrijd werd jaarlijks georganiseerd
door de Zeeuwse zwemkring tezamen
met zwemclub “de Zeehond” en wel
vanaf 1930 t/m 1969 en onlangs is er
een boek uitgebracht over deze
wedstrijd. Piet Schop heeft de hele
historie uitgezocht en op papier gezet.
(Interesse: e-mail: piet1234@kpnmail.
nl; prijs €40). In ons clubblad van 2019
nummer 4 heeft info gestaan over dit
boek betreffende deze
Scheldebekerwedstrijden, welnu
interessant om nu eens te kijken welke
leden in de loop van deze tijden
daaraan meegedaan hebben.

Zian NK Emmen zwembad Aquarena 50 m
2019 fotoboek Scheldewedstrijd voorzijde

De eerste Hagenaar die hier aan mee
deed was A van de Meer (geb.1884)
van HZ&PC in 1934 en 1936. Hij was
toen de één na oudste deelnemer; de
oudste was Jan Stender; de beroemde
zwem-en polotrainer van de Robben uit
Hilversum; hofleverancier van
kandidaten voor de Olympische Spelen.
De tijden die A. v.d. Meer maakte waren
2 uur en 4 minuten en 1 uur en
40 minuten. Hij zwom deze afstanden
met de Spaanse slag (borstcrawl armen
– schoolslag benen). Begrijpelijkerwijs
zitten deze tijdsverschillen in het weer,
golven, getijde en watertemperatuur.

winnaar) en in 1961, Erica Terpstra in
1961. Wim van Spingelen was hier ook
bij maar mocht helaas niet starten
vanwege teveel deelnemers. Vitesse
werd vertegenwoordigd door A.M.L.
van de Ven in 1963. Zian leverde M.
Schoenmaker (pl 5) en Han Boomsma
(pl 13) in 1937,toen een gevaarlijk
karwei, in 1939 W.Dill , Jan
Siesterman-van Ooye (pl 8)(1.22.12) en
Han Boomsma ((pl 18)(1.37.38). Ook de
Haagse politie (HPSV) was in 1939 van
de partij en wel met J.Edens, W. van ’t
Hof en J. Holsbergen.
1964 SNA Jan van Scheijndel

1946 HZ&PC A. van de Meer geb. 1884

Andere Hagenaars die aan
de Scheldebeker mee deden waren:
Jan van Scheijndel (SNA-Haagse
kanaaloversteek) in 1964 en 1966.
Martha Snel van de reddingbrigade
HVRB in 1930. Van de HZ&PC waren
het verder nog R. ten Seldam in 1950,
Coen Schlingermann in 1953, Rob
Ingenluijff in 1960 (hier was hij

1959 HZ&PC. , Coen Schlingemann
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Sbw 1961 Erica Terpstra

1952-HZ&PC. Mauritskade.,
zittend middenvoor .Rob Ingenluyff,

1958 Foto Wim
van Spingelen

Coen Schlingermann schrijft nog zijn
korte ervaring/overzicht van de 12º
overtocht in 1953:
Er was eerst nog een medische
keuring in het gebouw van
de Nederlandse Loodsenwacht. De
weersgesteldheid was erg slecht, men
overwoog af te gelasten. Het Belgische
loodswezen zorgde voor de overtocht,
toen konden wij ons omkleden en
werden wij ingezeept met schapenvet.
Er waren max. 20 deelnemers elk met
een eigen via roeiriemen voortbewogen
boot. Deze moest bij zijn eigen
deelnemer blijven i.v.m. veiligheid en
mogelijk een verkeerde koers, want
ieder zwom zijn eigen koers. Een hele
organisatie maar functioneerde prima.
Bij de startlijn 20 boten aan een
gemeenschappelijke kabel te hoogte

van Nieuwersluis. Via een vuurpijl wordt
er gestart, boten los gegooid en voor de
roeiers en zwemmers werd
het trekken geblazen, even een stuk
behoorlijke deining en dan door.
De toeschouwers aan de overkant
schijnen niet dichterbij te komen.
Dan passeren wij de 2 tegengestelde
stromingen, kennelijk zijn wij over de
helft. Ik denk, zal de stroom zeewaarts
zo sterk zijn, dat Herman Willems van
de Robben en de anderen die links
aanhouden voorbij de finish gevoerd
worden…. ? Maar neen, ondanks dat er
nog voor gewaarschuwd is bereiken wij
langs de “kortste” weg de denkbeeldige
eindstreep ! Ik bevind mij veel te veel
naar rechts en terwijl ik mijn onderwater
bril weer eens ontdoe van water, hoor ik
ineens de sirene.
Dit is het begroetingssignaal voor de
snelste “Scheldezwemmer” van dit jaar
Met wat sneller doorhalen dobberzwem
ik nu meer naar links in de richting van
de duiktoren, alwaar een enorme
toeschouwersschare (die via
radiotelefonie het wedstrijdverloop heeft
gevolgd) kom ik met korte tussenpozen
met de andere deelnemers aan land. Ik
ben de elfde ! Ik word in een deken
gehuld en ondersteund als een
kanaalwrak naar een schrobkamer

gevoerd, waar het Roode Kruis
personeel met benzine, warmwater en
zeep Coen Schlingermann zijn
oorspronkelijke gedaante weer
teruggeeft.
Wat ik lees in verschillende
commentaren dat:
Voor iedere langebaanenthousiast de
Schelde oversteek de bekroning is van
een langebaan carrière !! .
Wordt vervolgd. Bob Bouwman.
Historisch- en fotoarchief H.Z.ZIAN
september 2020

Sbw 1953 Prins-Zweemer sloepen worden naar startlijn gesleept.

Sbw 1953
begeleidingssloepen.
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Het spetterende jubileumboek ‘Van
water naar theather’ is nu te koop!

Met dank aan Jos Praat

Spelregels en contributie 2021
Wij gaan ervan uit dat in 2021 het Corona virus helaas nog aan de orde zal zijn. Wij verwijzen u
naar het protocol hierover op onze site. Zolang de beperkingen van kracht zijn mogen ouders niet
met hun kind mee het zwembad in. Bij baby-/peuters mag er 1 ouder mee.
Contributie
Alle contributiebedragen zijn per kwartaal verschuldigd, tenzij anders aangegeven. Dit bedrag
wordt door middel van automatische afschrijving van uw bankrekening afgeschreven, telkens aan
het begin van het kwartaal. In de loop van het jaar krijgt u vooraf per email een bericht van ons
dat het contributiebedrag zal worden afgeschreven. Zorgt u dan dat uw saldo voldoende is om de
contributie af te schrijven?
Ons rekeningnummer is NL54 INGB 0000 1073 00 ten name van
HAAGSE ZWEM EN POLOCLUB H.Z.ZIAN te Den Haag.
Bij aanvang van het lidmaatschap dient de contributie plus inschrijfgeld contant of per pinbetaling
(voorkeur) voldaan te worden bij de administrateur in het zwembad.
Voor niet-automatische incasso geldt een toeslag van € 3,00 per kwartaal. Bij het niet kunnen
incasseren zal een aanmaning worden gezonden. Is de contributie niet binnen veertien dagen na
de tweede aanmaning ontvangen, dan zal de vordering aan een incassobureau worden
overgedragen. Alle extra kosten komen dan voor uw rekening. Wanneer de contributie niet met
een automatische incasso wordt geïnd, maar door u zelf wordt gedaan, dan verzoeken wij u het
lidmaatschapsnummer, naam en geboortedatum van het lid te vermelden.
Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas kunnen een korting op de contributie krijgen. Neem bij uw
inschrijving de pas die op naam van het nieuwe lid staat mee zodat deze gescand kan worden.
Bij een ongeldige of niet scanbare pas bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van
de contributie (contant of per pinbetaling). Vervolgens dient ieder half jaar de pas opnieuw
gescand te worden.
Kortingen zijn (wijzigingen van de Gemeente Den Haag / Ooievaarspas voorbehouden), als
volgt:
100% met een maximum van € 82,50 per kwartaal (peil 2021)
·
Elementaire leden van 4 tot 18 jaar (peildatum 1 januari).
·
Sportleden tot 18 jaar (peildatum 1 januari) kunnen 100% vergoeding krijgen vanuit het
project Kind Doet Mee (KDM)
50% met een maximum van € 41,25 per kwartaal (peil 2021):
·
Elementaire leden tot 4 jaar en vanaf 18 jaar (peildatum 1 januari).
·
Sportleden vanaf 18 jaar (peildatum 1 januari), bij een tweede gekozen sport.
Let op! Alleen de contributie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de Ooievaarspas.
Niet vergoed wordt:
·
Inschrijfkosten
·
Diplomazwemmen
·
Superspettersprogramma
·
Dubbelzwemmen
Deze kosten dienen door u contant of per pinbetaling (voorkeur) te worden voldoen.

De administrateur
Hebt u vragen over het lidmaatschap, of de contributie, of heeft u andere vragen, dan kunt u
terecht bij de administrateur die tijdens de les in de hal van het zwembad aanwezig is. U kunt ook
schrijven naar H.Z.ZIAN, postbus 61020, 2506 AA Den Haag, of mailen naar ledenadministratie@
hzzian.nl. Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) of andere problemen betreffende de zwemlessen, dan kunt u zich wenden tot de begeleidende instructeur/-trice of tot de
uurleider, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op het zwemuur. Wij verzoeken u wel dit
alleen voorafgaande aan of na afloop van de zwemles te doen.
Diplomazwemmen
Twee of drie keer per jaar wordt er bij H.Z.ZIAN diplomazwemmen afgenomen.
De instructeur beslist of het kind daaraan toe is. Hij/zij zal dit graag aan u uitleggen. U wordt
vooraf geïnformeerd over de data en de gang van zaken. Deelname aan het diplomazwemmen
kan alleen als de volledige contributie is voldaan.
Lidmaatschapskaart (verenigingskaart)
Uitsluitend na volledige invulling van de aanmeldingskaart ontvangt u de lidmaatschapskaart. Op
vertoon van de lidmaatschapskaart heeft u toegang tot de lessen. Vergeet hem dus niet.
Vertrouwenspersonen: H.Z.ZIAN heeft 2 vertrouwenspersonen waar u via
vertrouwenspersoon@hzzian.nl indien nodig mee in contact kunt treden.
Clubblad
Minimaal viermaal per jaar ontvangt u ons clubblad ‘de HaZie-aan’. Deze wordt in het zwembad
uitgereikt. Het clubblad is ook digitaal te lezen via www.hzzian.nl voor het geval u een exemplaar
gemist heeft.
Adres- en andere wijzigingen of opzegging lidmaatschap
Gaat u verhuizen of wijzigt uw emailadres, telefoonnummer of banknummer? Geef dit dan s.v.p.
zo snel mogelijk schriftelijk door!
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een
volle kalendermaand. Is de genoemde termijn niet in acht genomen, dan is de contributie voor
een volgende kalendermaand geheel verschuldigd.
Zolang opzeggen van het lidmaatschap niet op de juiste manier gebeurt, blijft u contributie
plichtig.
Alle wijzigingen en opzegging kunnen als volgt geschieden:
a.
Schriftelijk naar de ledenadministratie: Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG
b.
Per email: ledenadministratie@hzzian.nl
Mondelinge wijzigingen en opzeggingen worden NIET in behandeling genomen.
Zwemscore: Via ons zwemscoresysteem (hzzian.zwemscore.nl) kunt u de vorderingen van uw
kind inzien en volgen.
Foto/video: Wilt u zo vriendelijk zijn om in het kader van de privacyregeling alleen foto’s te
maken van uw eigen kind?
Slot
Mocht u na het lezen van dit alles toch nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen ook
stellen via zwemles@hzzian.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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CONTRIBUTIE 2021
Automatische incasso								2021
Inschrijfkosten eenmalig *) 							€ 20,00
Diplomazwemmen per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3) *)		
		€ 25,00
Diplomazwemmen per keer (ZV keuze certificaat,
			€ 12,50
Teddyberendiploma) *)
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal
					€ 81,00
Baby-/peuterzwemmen, met gescande Ooievaarspas				€ 40,50
(tot 4 jaar)
Zwemles (1x per week) en minipolo per kwartaal
			€ 81,00
Zwemles (1x per week) en minipolo						€ 00,00
met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar.
Zwemles (1x per week) en minipolo
					€ 40,50
met gescande Ooievaarspas 18 jaar en ouder.
Zwemles (2x per week), per kwartaal *) 					€ 132,00
Superspetters (2x per week) per kwartaal *)
				€ 200,00
10-badenkaart (geldigheid zes maanden) *)		
			€ 70,00
Waterpolo per kwartaal		
						€ 120,00
Top waterpolo WPDH per kwartaal						€ 138,00
Startvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar					€ 50,00
Administratief lid en donateur per jaar 					€ 65,00
*) wordt niet vergoed door de Ooievaarspas

Gefeliciteerd :)
r
Dinsdag 22 Septembe
den in
mochten Jessica en Ai
hun
zwembad Overbosch
survival A diploma in
ontvangst nemen.
Van harte gefeliciteerd!
gden
Voor het B-diploma slaa
ato,
Sharyvie, Deanand, C
ella.
Redouan, Sam en Isab
Allemaal gefeliciteerd.
Bron: Facebook
t
Met dank aan Jos Praa

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

