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Van de
redactie
Beste lezer,
al 35 jaar is de HaZie-AAN een feit. Nog
steeds krijg ik genoeg kopij van dezelfde
leden. Zelfs in deze bijzondere tijd.

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

Tot HaZie-AAN

Graag zie ik ook stukjes komen van
andere leden van de vereniging. Ik bedoel
Peter
dit niet verkeerd maar meer van... ONS
clubblad :).
Ik hoop dat er snel meerdere dingen in
de zwemsport weer mogelijk is. Ik mis de
baantjes trekken in zwembad Amerena
(Amersfoort). Ook mis ik de wekelijkse
fitness bij Basic-fit. Ik heb aardig wat
corona kilo’s erbij gekregen.
Ook gebeurt er weinig binnen onze
zwemvereniging. Iedere keer zijn er weer
maatregelen waardoor wij minder kunnen
sporten. Ook dat de kinderen géén
zwemles hebben! Hopelijk is alles weer
snel normaal.
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onze sponsors en adverteerders:
G&W
: Gezondheidswinkels
HAEGHEBORGH
: Capital consultants
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
KERKHOF
&Gezondheidswinkel
ZN BV / McWASH
: Hypermoderne
wasstraat,
benzinestation
Uw G&W
op de
hoek van de Laan van
Meerdervoort
en de
Reinkenstraat
is
gespecialiseerd
in:
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad
homeopathie,
fytotherapie,
voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica,
5KRABBELS
: Uw hulp bij administratieve
problemen
natuurlijke haarverf, kruidentheeën, gezondheidstheeën, enz.
Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18.00
Donderdag 9:00 tot 18:00

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

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

G&W Kessler wordt geleid door Rikki , samen met haar team: Tamara, Irma, Wilma en Sharida.

Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de HaZie-aan staan?
Bezoek onze schoonheidssalon
Kessler
voor een
ontspannende
behandeling van
bij onzeNederland.
De HaZie-aan
behoort al
jaren
bijheerlijke
de beste
clubbladen
schoonheidsspecialiste Sharida.
Neem
contact
op
met:
of pedicurebehandeling
voorzitter@hzzian.nl
In dedan
salon word
uitsluitend
gewerkt
metbestuur@hzzian.nl
natuurzuivere cosmetica. Voor een
kunt u
bij ons terecht bij Marlies Scholtes. of bel: 06 46281207
Op woensdag heeft Natuurgeneeskundig Therapeut Guido Sanen
praktijk in onze winkel.

G&W GezondheidsDrogist Kessler

Zonder sponsors en adverteerders zijn
ervangeen
extra205,activiteiten
van
Laan
Meerdervoort
2517 BC Den Haag
Tel.:070-3452210,
Email:drogisterijkessler@hetnet.nl
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,
Na een jaarwisseling, die we hopen
nooit meer op deze wijze te moeten
vieren, is ook onze traditionele
nieuwjaarsreceptie in rook opgegaan.
Diverse mogelijkheden zijn nog
de revue gepasseerd, bij elk lid
langsgaan, elk lid opbellen tot een
digitale borrel. Het heeft niet zo mogen
zijn.
We zijn nu een paar maanden verder en
op 16 maart mochten
de zweminstructeurs en - trices weer
starten met de zwemlessen. Helaas
hebben de verenigingen vanuit de bond
niet die ondersteuning ontvangen die
men gehoopt had om de overheid het
belang van zwemlessen duidelijk te
maken.
De bond was m.i. al lang blij dat de
hoofdklasse, met testen, testen etc
etc., mocht trainen en hun wedstrijden
mochten spelen. Natuurlijk prima voor
het waterpolo, maar de financiën, de
zwemlessen waar dit allemaal mee
mogelijk gemaakt moet worden, was het
ondergeschoven kindje.
Gelukkig kunnen we voor kinderen t/m
12 jaar na 16 maart jl.
de zwemveiligheid weer waarborgen,
maar de wachtlijsten wegwerken.....dát

zal nog wel even wat tijd en
organisatietalent vragen.
Mondkapjes, 1,5m, handen
stukwassen, 1 persoon per dag op
bezoek, de avondklok, ouder dan
12 jaar geen zwemles of zwemtraining,
restaurants dicht, sensuur op internet
etc. etc. Het is en blijft voor onze leden
een opgave.
Blijf gezond en blijf lachen!
Ron Verroen, voorzitter H.Z.ZIAN.
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Kleurwedstrijd ENVOZ
Hiernaast zien jullie de vier opgestuurde tekeningen van de ENVOZ
kleurwedstrijd. Bedankt voor het meedoen Ranvir, Mohini
en Liyashini!
Ze zijn doorgestuurd naar ENVOZ voor de prijsuitreiking.

Gefeliciteerd :)
wn
Een dag voor de lockdo
ent,
zwommen Kenan, Vinc
ana,
Gijs , Nizar, Hayley, Sh
Jaya-Lynn en Isra in
n
de Houtzagerij voor hu
jn ze
B diploma. Daarvoor zi
glansrijk geslaagd.
Gefeliciteerd!
t

Met dank aan Jos Praa
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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.

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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“Wàterpolo bij ‘M’?”
Op vrijdagavond 5 februari haakte ik
halverwege aan bij
het tv-praatprogramma ‘M’. Daarin sprak
Margriet van der Linden vol
enthousiasme over ‘volhardende stoere
mannen met veel kracht in hun lijf, die
een loodzwaar spel spelen vol tactiek en
strategie, die op elkaar aangewezen zijn
en met slimme, vaak schitterende
combinaties de tegenstander te slim af
proberen te zijn om uiteindelijk te
kunnen scoren’. Jeetje, dacht ik,
waterpolo bij ‘M’ in de show. Wat gaaf!
De ontnuchtering volgde snel toen Mart
Smeets in beeld schoof, want dan weet
je zeker dat het niet om waterpolo gaat.
De aap kwam al snel uit de mouw toen
met een hoop herrie de eerste
archiefbeelden van de Amerikaanse
Pepsi-Superbowl over het toestel
scheerden. En de aandacht gevestigd
werd op Tom Brady, de 43-jarige
quarterback van de Tampa Buccaneers,
die in Florida strijden tegen de Kansas
City Chiefs. Nu gun ik iedere sport zijn
moment, maar de redactie van ‘M’ had
zich laten strikken om maar liefst
ongeremd een half uur aandacht aan dit
commerciële Amerikaanse sportcircus te

wijden. Waarom? Hoe? Wat? Door Wie?
En wat schuift dat nou, ongefilterde
aandacht op de Nederlandse tv voor
zo’n commercial voor een exclusief
Amerikaans sportevenement? Hoe krijgt
zo’n lobby een redactie van een
opiniërend programma zover om de helft
van een uitzending aan
een commercieel buitenlands sportitem
te wijden?

Poenschepper
Dat waren de vragen die bij mij,
verontwaardigd als ik was, opkwamen.
De superbowl is een Amerikaans
verschijnsel van twee optimaal geladen
sportploegen die in opdracht van hun
eigenaar/poenschepper voor de prijzen
gaan. Waarbij grote artiesten tijdens de
pauze tegen een riante vergoeding hun
door Hollywood geregisseerde
opwachting maken. Naar schatting zo’n
100 miljoen adepten wereldwijd kijken
er naar. Moeten wij in Nederland, naast
de dominantie van de voetbalsport in de
media, ook nog eens rijp gemaakt
worden om aan te sluiten bij dit
mega-commerciële American-football?
Want we weten inmiddels toch dat in
Amerika zowat alles om geld en macht
draait? Dus ook bij dit gehypte jaarlijkse
verschijnsel. Moest dit nu echt,
Margriet? Is er nu werkelijk, wanneer je
in je programma al aandacht aan sport
wilt besteden, niets anders te melden?
Een onderwerp uit eigen land? Waar

de vrouwenpoloërs hun Olympisch ticket
verdienden? Waar zovele clubs dreigen
ten onder te gaan aan de gevolgen van
de pandemie en lockdown. Waar in
Den Haag een crowdfunding opgezet
moet worden om de verplichte wekelijkse
Corona-tests van onze mannenploeg te
kunnen bekostigen? Onderzoeken,
belangeloos uitgevoerd door onze
polovrouwen, die speciaal werden
opgeleid en vrijwillig iedere week
klaarstaan om deze tests af te nemen?
En die nota bene voorlopig zelf geen
wedstrijd meer kunnen spelen!

zwaar in de greep van de commercie
weet, is in deze tijden van sportieve
crisis volkomen misplaatst. Wat mij
betreft ben je zwaar door het ijs gezakt
met deze serieuze miskleun, Margriet.

Een biertje op straat na de wedstrijd.

Waar trainingen en competities
medogenloos werden onderbroken
en wedstrijden zonder publiek worden
gespeeld. En polospelers direct na afloop
het bad moeten verlaten en buiten op
straat hun biertje moeten drinken?
Waarmee het sociaal bindingselement
van de sport helemaal wegvalt? Waar
tienduizenden, misschien wel
honderdduizenden sporters en hun
aanhang vervreemden van hun club, die
verbind en verbroedert, en hun sport waar
ze met zoveel passie en inzet voor
trainden en van konden genieten? Met
een biertje en een bitterbal en een
praatje-pot in de derde helft of
het vijfde kwart, toe. Nee, aandacht voor
zo’n buitenlands evenement dat zichzelf
financieel ruim weet te bedruipen en zich

>
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Miljardenschuld
Zo, dat ben ik kwijt. Eigenlijk wilde ik het
met u over Messi hebben. Door een lek
binnen de club werd bekend dat deze
sporter met een vierjarig contract 555
miljoen euro aan salaris beurt. Dat is
ongeveer 60.000 euro per uur. En dat bij
een club die financieel bijna op
omvallen staat. De schuld van Barca is
inmiddels opgelopen tot meer dan
1 miljard. U leest het goed: 1 miljard. Dat
is in cijfers: 1.000.000.000 euro in het
rood. Wie is hier nu gek en rijp voor een
vlammende column, vraag ik me dan af.
De faux-pas van Margiet was echter
dichter bij huis en raakte me oprecht.
Daarom kreeg zij voorrang op dat
exorbitante inkomen van een voetballer
en een Spaanse club die, met een
inmiddels gearresteerde oud-voorzitter,
de weg volledig kwijt lijkt te zijn en dreigt
weg te zinken in een financieel moeras.
Maar dat is helemaal in Barcelona, dus
wat dat betreft ver van m’n bed en over
die idioterie kan ik, goed beschouwd,
slechts m’n schouders ophalen.

Jos Praat

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

Boekpresentatie Regentes

In ons laatste clubblad hebben zowel
onze voorzitter Ron Verroen als Jos
Praat al het e.e.a. geschreven over
“onze” Regentes. Maar ik wil er toch nog
een ooggetuige verhaal aan
toevoegen, o.a. van de Regentes
historicus Bert Alers. Vanwege
de Corona waren de boekpresentatie
zowel als de reünie uitgesteld.
De boekpresentatie heeft nu toch
plaatsgevonden en wel op
29 november j.l. (toevallig ook
de geboorte datum van HZ&PC). De
reünie komt nog indien Corona
het toelaat.
Heel bijzonder was de aanwezigheid
van de dochter van Magdalena Binnerts.
Zij metselde op 24 april 1920 de eerste
2 stenen. Dit gebeurde toen der tijd
zonder aanwezigheid van de pers, maar
wel met aandeelhouders, artsen van de

Medische Raad van Toezicht en
natuurlijk haar familie.
Bert vertelt dat er nu maar
30 genodigden waren. Dit zijn mensen
die een rol hebben gespeeld in
de geschiedenis van de Regentes, het
jubileumboek en de documentaire,
(zoals o.a. het fotoarchief van H.Z.ZIAN)
. Deze zaten op onderlinge afstand in de
grote zaal, de makers bevonden

2020 Regentes Genodigden bij
boekpresentatie op 20 november

zich op het podium. Bert gaf inzicht in
al zijn ontmoetingen met mensen uit de
zwem- en theater wereld, speurtochten
in archieven, vochtige kelders, stoffige
zolders en natuurlijk internet.
Ondertussen beamerde hij achter zich
beelden (foto 3) waar geen ruimte meer
voor was in het boek. Tenslotte werd
het eerste exemplaar uitgereikt aan
onze burgermeester Jan van Zanen
die als zwem enthousiast daar erg
mee ingenomen was en dat duidelijk
liet merken. Vervolgens kreeg hij een
rondleiding door de catacomben van de
beide organisatoren Berber en Laudi.

Als sluitstuk ging de microfoon rond
langs de genodigden die hun grootste
ervaring konden vertellen over het bad
en daar waren heel wat sterke en
emotionele bij …….

Boekpresentatie

2020 Regentes historicus Bert Alers bij
zijn boekpresentatie. 29 november

2020 Regentes Burgermeester mooie
woorden bij boekpresentatie op 29 nov

Bob Bouwman
(foto- en historischarchief H.Z.ZIAN).

Hierbij ook nog even het fotoboek,
compleet met BSN nummer ISBN
9789078824060, want tegenwoordig
krijgen ook een aantal oud kaderleden
het clubblad, die overal kunnen wonen,
dat maakt het bestellen een stuk
makkelijker. De foto’s zijn van Tessa
Veldhorst van de “schaapjesfabriek”.
TV-West zendt nog regelmatig
de documentaire van “Water naar
Theater” uit, maar hij is ook op
“You-tube” te zien. Als je de film nog niet
gezien hebt, doe het !

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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Olympiërmeter
NoekiinKlein
100x100
De Vliet
Olympiër Noeki Klein: „Deze
Oranjemeiden zijn goed voor
een medaille in Tokio”
Telkens wanneer ze de euforische
NOS-beelden van het behalen van haar
olympisch pologoud in Peking bekijkt,
krijgt ze weer kippenvel. „Ik gun het dit
team zó dat ze straks in Tokio hetzelfde
kunnen ervaren. Wat mij betreft zit er op
de volgende Spelen wel
een Nederlandse waterpolomedaille in.
Het wordt zwaar, want alle topteams
kunnen van elkaar winnen. Maar wat
deze meiden bij het kwalificatietoernooi
in Triëst lieten zien was grote klasse,
dus ze hebben straks zeker
een medaillekans” analyseert Klein. De
37-jarige oud-international was een van
de eersten die haar vroegere
trainingsmaatje Nomi Stomphorst online
met het olympisch ticket feliciteerde.
„Iedereen was opgelucht en
hieperdepiep over het slagen van de
missie. De hele ploeg blijft voorlopig in
zijn bubbel, want er mag nu niets meer
misgaan” hoorde Klein van haar
voormalig Oranje-ploeggenote. „Nomi
en ik trokken veel met elkaar op, we
lagen altijd in dezelfde trainingsbaan.
Ze heeft mijn mentaliteit: doorgaan tot je
niet meer kunt , ook al ziet het er
hopeloos uit.”
Teamleider bij MBO Rijnland Klein is
inmiddels gehuwd met poloër Chris
Grunewald en trotse moeder van
dochters Noesja en Simi. Ze kent,
naast het winnen van goud in Peking,
ook de teleurstelling van het missen
een Olympiade. „In 2004 haalden we de

Spelen van Athene niet. En nu, bij de 4-3
achterstand tegen de Grieken, dacht ik: o
jee niet weer he? Maar de meiden herpakten zich geweldig en dankzij inzet en
tactiek wonnen ze verdiend met 7-4. Een
geweldige teamprestatie.” ‘Yes!’ postte
de Rijswijkse na het eindsignaal in Triëst,
waarna haar Facebookpagina volliep met
reacties van uitgelaten Oranjesupporters.
„Poloërs kennen elkaar allemaal en het
Noekiweet
Kleinze. Wegens een
netwerk is enorm”
ernstige rugaandoening zit een partijtje
polo er voor Klein er echter niet meer in.
„Na een zware operatie in 2015 moest ik
stoppen. Ik zwem nog veel maar van het
polo moest ik afscheid nemen.”
Omdat ze haar zo miste schakelde de
Rijswijkse over op het coachen van onder
meer de Haagse polovrouwen. „Toen de
kinderen kwamen had ik daarvoor helaas
geen tijd meer.” Aanbiedingen waren er
nog wel maar die sloeg Noeki tot nu toe
vriendelijk af. „In de toekomst wil ik best
nog weer een ploeg onder m’n hoede
nemen. Maar dat doe ik pas nadat Chris
zijn actieve polocarrière heeft afgerond,
want dat verdient hij.”
Bron: AD/HC-Jos Praat/28-1-20

19

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

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
leeftijdklassen,
3 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.
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.

20

14

Naam:
Adres:
Zwembad:

Geboortedatum:
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‘Haagse Helden’ na 10 jaar
herenigd
Wegens gebrek aan perspectief spatte
in 2011 de hoofdmacht van H.Z.ZIAN uit
elkaar. De spelers vertrokken naar
andere hoofdklassers om elkaar tien
jaar later in het vierde van Waterpolo
Den Haag weer terug te vinden.

speelden, over de streep.

„Lekker gedaan Huls” complimenteerde
doelman Leon Paul Quartel (39)
de inmiddels 44-jarige aanvaller Patrick
Hulsman. De impulsieve balgoochelaar,
die in zijn beste jaren met vileine acties
talloze gefrustreerde verdedigers achter
Ze gingen destijds naar Barendrecht
zich liet, blijkt zijn kunstjes nog niet
(ZPB), Leiden (De Zijl), Dordrecht en
verleerd. Tijdens een oefenpartij met de
Alphen (AZC) maar de vrienden voor
Haagse Reigers deed’ie het weer: een
het leven verloren elkaar nooit uit het
pass aan zichzelf. Een balletje in de vrije
oog. „Enkele jaren geleden keerde ik
ruimte plaatsen, onder
met polomaat Serge Wennen terug uit
de gedesoriënteerde tegenstander door
Leiden om Den Haag in
duiken, de bal weer oppikken en
de tweedeklasse te houden. Mike van
feilloos in de uiterste hoek mikken. „Ik
Duinen (35), Chris Grünewald (50) en
ben zo ongelooflijk blij dat we weer
oud-oranjekeeper Martin Nederlof (52)
kwamen erbij en we promoveerden naar samen in het water liggen” bekent
de vader van drie zoons. In een uiterste
de eerste divisie. Uiteindelijk
poging om de hoofdklasse veilig te
beëindigden we onze polocarrières die
stellen maakte de geboren Westlander
begonnen toen we een jaartje of tien
tien jaar terug voor zes wedstrijden zijn
waren” blikt voormalig international
rentree bij het kwakkelend H.Z.ZIAN.
Michael Bach (44) terug. De mannen
„Toen die opzet mislukte en er
troffen elkaar met hun kinderen
een voorlopig eind kwam aan het Haagse
regelmatig op het strand en, bij een
toppolo stapte ik met de tweeling Vonk
gezellig biertje, ontstond het idee om
‘toch maar weer wat te gaan doen’. Dat over naar WZK. Daarna speelde ik nog
kwam er maar niet van totdat Grünewald twee jaar bij AZC eredivisie. En nu dus,
opperde om een vierde Haagse team te mét beide Vonkies weer terug in Den
Haag. We willen nog steeds alles winnen
formeren. Dat initiatief trok de ‘Haagse
en dat doen we ook. Met Omar erbij is
Helden’ van toen, die met twee
het helemaal lachen. Deze onhoudbare
Europacuptoernooien achter de kiezen
aanvaller is eigenlijk te goed voor ons
jarenlang op het hoogste niveau
niveau maar hij hoort nu eenmaal bij ons.

Zonder hem zijn we niet compleet”
grijnst de Naaldwijker.
Tot genoegen van het hele stel keerde
ook Omar Qachach terug op het oude
nest. De 35-jarige publiekstrekker met
Marokkaanse roots verliet onlangs De
Zijl en completeerde het gelauwerde
collectief. Geroemd als vriendelijke
bulldozer, die met drie verdedigers op
zijn nek de bal beheerst achter
de keeper ramt. „Wanneer de door
Corona onderbroken competitie wordt
uitgespeeld zijn we opnieuw
titelkandidaat” weet Stephan Derwig.
De belofte maakte met broer Emiel deel
uit van de H.Z.ZIAN-elite maar vertrok
in het rampjaar 2011 naar het Haagse
ZDHC. Toen de Hagenaar bij
het klussen van het dak viel leek hij tot
een leven in een rolstoel veroordeeld.
Intensieve revalidatie bracht hem weer

op de been maar waterpoloën zit er niet
meer in. „Dat zal ik nooit meer
kunnen. Daarom ben ik nu de coach
van dit boeiende tweedeklasse team.”
Lachend: „Veel hoef ik niet te doen,
want de techniek is dik in orde en ze
vinden elkaar nog blindelings. Ik let er
vooral op dat er wordt
doorgewisseld want de conditie is met
de jaren wel wat minder geworden. Daar
doet overigens niemand moeilijk over.
We zijn weer bij elkaar en dat is waar
het om gaat.”
Bron: AD/HC 2-1-2021, Jos Praat
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VERSLAGEN
Arts met een sporthart
Met een 15-10 nederlaag in
de bekerwedstrijd met ZPB werd de
opmerkelijke zegereeks van
Waterpolo Den Haag bruusk
onderbroken. De thuisploeg schoot
met scherp, terwijl de Hagenaars hun
dag niet hadden.
Vooral Krijestorac vormde met zeven
treffers een plaag voor de Haagse
verdediging. De productie van de
Montenegrijn in dienst van ZPB had
nog hoger op kunnen lopen indien
Jorik Amesz de vileine schutter niet
onder controle had gehouden.
De in Gouda wonende Haagse speler
bemoeide zich al eerder effectief
met aanvaller De Ruiter en werd
zaterdag in het publiekvrije Inge de
Bruijnbad dan ook geen vrienden met
de beide Barendrechters. „Jorik kan
incasseren en heeft een prima
techniek. Aanvallend kan hij nog
stappen maken maar vooral
verdedigend is hij sterk. Dat heeft hij
vanmiddag opnieuw bewezen”
roemde Mark van Engelen zijn speler.
De coach voegde daar nog
typeringen als rustig, slim en sociaal
aan toe.
Amesz, die zaterdag in de laatste

seconde de tiende Haagse treffer
scoorde, beschikt naast polotalent
nog over andere bijzondere
kwaliteiten. Zijn studie
biomedical engineering bracht hem
van het Goudse Donk naar Australië,
waar hij in Sydney voor Drummoyne
Devils uitkwam. Vervolgens was
‘Organ on chip’, het kweken van
cellen in een nagebootste
lichaamsomgeving, zijn studieobject
in Zaragoza. In die Spaanse
universiteitsstad kwam hij voor CN
Helios uit. Vanwege Corona keerde
de 23-jarige belofte in maart vorig
jaar huiswaarts en assisteert
sindsdien bij hartoperaties in
het Rotterdamse Erasmus MC.
„De chirurg plaatst elektrodes op het
hart waarmee ik de hartfuncties
nauwkeurig registreer” legt hij uit. Zijn
vroegere polomaat bij Donk, Fabian
van Nieuwkerk, bracht hem destijds
in contact met het Haagse
polocollectief. Amesz sloot zich, na
een proeftraining in de Zoetermeerse
Noord-A vanwege de gesloten
zwembaden, definitief bij
de ‘Ooievaars’ aan. De promotie van
de Hagenaars sloot naadloos aan
bij zijn sportieve ambities. Ook naast
polo legt Amesz de lat hoog. „Nadat
ik in december vorig jaar afstudeerde
startte ik mijn vierjarig

promotieonderzoek bij dokter
Taverne en professor De Groot. Ik
haal varkensharten bij het abattoir
die ik in het lab weer op gang breng.
Simpel gesteld: je pompt warm bloed
door zo’n hart, waarna het weer
begint te kloppen” legt de poloënde
biomedisch ingenieur uit.
Amesz voelt zich bij de groen-gelen
helemaal thuis. „De sfeer is
uitstekend, iedereen heeft zijn rol en
werkt voor de ander. Iedereen heeft
zin in het eredivisieavontuur en we
willen serieus meedoen. We moeten
tonen niet op een gelukje te zijn
gepromoveerd en handhaving is ons
doel. Vóór ZPB speelden we twee
prima partijen maar je kunt niet
altijd winnen, zeker wanneer we een
wat mindere dag hebben.” Na 3-3 in
de eerste periode liep het zwaar op

de man spelende ZPB uit naar een
marge van vijf treffers. De dubbel
gedekte Koen Heiden had het voorin
zwaar maar scoorde desondanks
driemaal. De aanvoerder negeerde
provocerende opmerkingen van
Krijestorac en knalde in de slotfase
een messcherpe strafworp binnen:
13-9. „Den Haag is een fitte ploeg, we
moeten het van onze snelheid
hebben. Daarom hebben we het in
een klein bad tegen een fysieke
tegenstander lastig. Dat bleek
gisteravond” meldde Amesz de
volgende ochtend vroeg vanaf de
Reeuwijkse plassen. Lachend: „Nee,
schaatsen kan ik nog niet zo goed.
Dat ben ik nu aan het leren.
Bron: AD/Haagsche Courant,
15-2-2021, Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwen

25

Strijdvaardig Waterpolo Den Haag
overwint morele en praktische
barrières
Met het bekerduel zaterdag tegen
SVH komen de mannen van
Waterpolo Den Haag sinds oktober
vorig jaar weer in actie. Nadat
enkele ethische en praktische
kwesties werden opgelost kunnen de
Haagse eredivisionisten niet wachten
op het duel met de Rotterdammers.

niet aan de kompetitie meedoen
degraderen. Onze doelstelling is
handhaving in de eredivisie en
daarmee was de keuze bepaald”
aldus Van Engelen.

V.l.n.r: Irene de Vreede; Peter
Bergenhenegouwen; Ruby
Molenkamp, Lisa slingerland

Irene de Vreede en Koen Heiden

Bedachtzaam schetst Mark van
Engelen het morele dilemma waar
hij en zijn mannen mee worstelden.
„We voelen ons bevoorrecht dat we
weer met onze sport verder kunnen
maar aan de andere kant knaagt het
geweten. We begrijpen
de maatregelen van de lockdown met
z’n ernstige maatschappelijke
effecten. Je kunt niet bij je familie
langs maar wij liggen straks weer met
een tegenstander in het water, want
dat mag dan weer wel. En dat knelt”.
Ook voelt het Haags
polocollectief zich door de KNZB
gedwongen om de draad weer op te
pakken. „Na de bekercompetitie, die
voor ons tot half februari loopt, wordt
het reguliere wedstrijdprogramma
herpakt. De bond stelt dat teams die

De extra druk is een domper op de
Haagse gretigheid om weer te
kunnen spelen. „Door de lockdown
lagen de trainingen stil en
onderhielden we alleen
whatsappkontakten. Ondanks dat we
nog helemaal niet klaar zijn met corona was het op zich goed nieuws dat
waterpolo behoort tot de sporten die
weer mochten opstarten.
De trainingsopkomst is sindsdien
optimaal en iedereen wil er
tegenaan. Meedoen om de beker is
voorwaardelijk om met
de competitie verder te kunnen. Daar
kun je je namelijk niet plompverloren
in storten” doceert de coach.
De herstart bracht zijn routinier Bart
Turk in een spagaat. „Bart heeft een
gezin met kinderen en zijn vrouw
staat voor de klas. Hij kan geen risico
lopen op besmetting door
tegenstanders en komt daarom
voorlopig niet in actie. Een moeilijke
persoonlijke beslissing die door

iedereen wordt gerespecteerd.”
Zijn tijdelijke afwezigheid verlost de
Haagse scherpschutter ook van een
ander probleem.
„Het wedstrijdschema wordt
ingedikt, waardoor we veel dubbels
in het weekend krijgen. Ga daar maar
aanstaan wanneer je een gezin hebt.
Drie avondtrainingen en
daarnaast het hele weekend afwezig.
Dat kun je als amateursporter thuis
niet verkopen” vindt Van Engelen.

vrijwillig én deskundig. Ongelooflijk
tof van die meiden en het getuigt van
een grote onderlinge
betrokkenheid” vindt van Engelen.
Doordat het Haagse collectief geen
hoofdsponsor heeft vormden
de testkosten een extra last. Marco
Reef startte daarom
een crowdfunding. „We zitten
inmiddels op de helft van het
streefbedrag van twee mille, dus dat
gaat de goede kant op” meldt
de penningmeester van
de strijdvaardige startgemeenschap.
Bron: AD/HC 21-1-2021, Jos Praat.
Foto’s: Frank van Leeuwen

Ruby Molenkamp test Coen Berendse

Naast de ethische kwesties vragen
ook enkele praktische zaken
de aandacht van de ‘Ooievaars’.
„Doordat de inkomsten bij
verenigingen stilliggen is er minder
geld voor trainingstijd beschikbaar.
Dat moet worden opgelost.”
De verplichte wekelijkse Covid-tests
konden inmiddels wél snel worden
ingeregeld. „Gecertificeerde
medewerkers van Local Heroes, het
bedrijf van een poloër, hebben onze
damesselectie getraind in
het sneltesten. En dat doen ze dus

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/

Ivo Trumbic
Ivo Trumbic is vrijdag 12 juni op
85-jarige leeftijd overleden, zo meldt
de KNZB. De Kroaat speelde een
belangrijke rol in de opmars van het
Nederlandse waterpolo en leidde als
bondscoach de Nederlandse mannen
in 1976 naar olympisch brons. Ook
voor ZIAN was de sympathieke coach
van groot belang.
In eigen land wordt Trumbic gezien als
een van de beste waterpoloërs ooit.
Hoogtepunt was het olympisch goud
met Joegoslavië in 1968 in Mexico-Stad.
Trumbic, die vier jaar eerder in Tokio al
olympisch zilver pakte met Joegoslavië,
werd uitgeroepen tot beste speler van
het toernooi. Na zijn spelerscarrière ging
Trumbic in Nederland aan de slag en
maakte het Nederlands mannenteam
Ivo Trumbic (links) en Hans van der
onder zijn leiding een enorme
Moolen trainen in 1976 met
ontwikkeling door. Het brons van 1976
de ZIAN-selectie in bad de Regenters
was de tweede olympische medaille ooit
van de Nederlandse mannen (na brons
in 1948). Vier jaar later op de Spelen in
kreeg hij de Franjo Bučar Staatsprijs voor
Moskou werden de waterpolomannen
Sport, de belangrijkste sportprijs van
onder leiding van bondscoach Trumbic
Kroatië.
zesde.
In 1990 werd Trumbic opnieuw
bondscoach en kwalificeerde hij zich
met Nederland voor de Spelen van
Barcelona in 1992. Na zijn afscheid in
1995 werd hij coach en technisch directeur van AZ&PC Amersfoort. Trumbic
is ook bekend van het boek Waterpolo,
dat sinds de jaren zeventig
het standaardwerk is
bij waterpolotrainersopleidingen in
Nederland. In 2018 benoemde de KNZB
hem tot Lid van Verdienste en in 2020

Ook bij ZIAN speelde de even aimabele
als deskundige pijprokende coach een
grote rol. In 1976 bereikte het eerste
herenteam na een voorronde in bad De
Morgenstond en de halve finales in het
Duitse Würzburg de finale in Moskou.
De vereniging vond Trumbic bereid om
de clubcoach van destijds, Hans van der
Moolen, met raad en daad bij te staan.
Trumbic had ook het voordeel dat hij
Russisch sprak en las, wat tijdens het
toernooi in de Russische hoofdstad een
uitkomst bleek. Onder leiding van Van
der Moolen en de brede internationale
ervaring van Trumbic bereikte ZIAN,
in een tumultueuze finale, de tweede
plaats.
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ZIAN kan ook schaatsen
Afgelopen winter hebben wij een hele
korte periode sneeuw en ijs gehad. Heel
Nederland was van slag. Er kon bijna
overal geschaatst worden tot zelfs op
onze meren. Maar in het verre verleden
was er toch meer ijs en sneeuw. Om te
schaatsen konden wij toen alleen nog
maar naar de Hockey in de Houtrusthallen (inmiddels gesloopt en verplaatst
naar de Uithof). Het was wel zo, indien
er maar een beetje vorst aankwam
waren er tennisbanen, waar de netten
verwijderd werden en het gravel
voorzien van en dun laagje ijs, waarbij
om de paar uur opnieuw een dun
sproeilaagje aangebracht werd met een
tuinslang. Vervolgens kon men dan vrij
snel schaatsen, omdat sloten en
plassen nog geen sterk genoeg ijs
hadden. Hanenburg was zo’n tennispark
waar door Zian veel geschaatst werd.
Indien de vorst lang genoeg aanhield
gingen wij merentochten maken, via de
Ringvaart naar de Kaag en/of
de Braasem en op de Plas van
Nieuwkoop. Dat waren dan tochten
tussen de 40 km en 60 km gewoon op
hockey- of kunstschaatsen, Noren
waren nog niet zo bekend. Maar het
hoefde niet altijd zo ver weg, op
de bijgaande foto is Zian aan het
schaatsen op de vijvers van Meer en
Bosch.

Ik zal de namen er nog even bijzetten,
kan iedereen nog even zuchten over
vroegâh. Van voor naar achteren zijn dat:
Annette van der Voet, Elly de Kok, Henk
Meier, Harro Ran, Ada de Kok, Joop Vermeule, Bob Bouwman, Riny van Scheers,
Jan Spaargaren, Jur en Truus Ples, Mark
van der Voet, Jan en Eef Veer, Jaap van
den Boogaard. Op/bij de slee zien we:
Jan-Evert en Richard Veer en Ami van
den Boogaard. Dit was in 1951.
Bob Bouwman. Foto- en historisch
archief H.Z.ZIAN. maart 2021.

Anton Heiden en zijn team staan al vier
maanden droog
Na één gewonnen wedstrijd werd de
competitie van de Haagse vrouwen
onderbroken en een herstart lijkt
uitgesloten. De nieuwe coach en zijn
spelersgroep maken er het beste van.
„We houden de moed erin en ik heb
vernomen dat de KNZB er aan denkt om
de eersteklasse met vriendschappelijke
wedstrijden af te ronden. Om volgend
seizoen weer serieus verder te gaan.
Maar deze competitie is voorbij”
verzucht Heiden. De gelouterde poloër
en olympiër (Los Angeles, 1984) nam
vorig jaar afscheid als coach van
eersteklasser Haerlem. „Ik werd zestig
en wilde stoppen maar toen vroeg Den
Haag of ik de vrouwen wilde coachen”.
Dus zat Heiden in juni in het Hofbad,
waar hij een van de beheerders is, met
de Haagse selectie in een kring. „Dat
was een hele leuke kennismaking.
Zij kenden mij via m’n zoons Koen en
Daan, die in het eerste heren spelen.
Het bleek een hechte groep die hoog in
de ranglijst wilde eindigen om
uiteindelijk naar de eredivisie te
promoveren. We hadden een klik, ik was
verkocht en stapte in” bekent Heiden.
„Toen Larissa Kuipers dat hoorde kwam
ze van eredivisionist Donk terug naar
Den Haag en hadden we een ervaren
opvolger voor Annelies Stap, die als
invalster het doel verdedigde.” Het
eerste resultaat van de kansrijke
samenwerking volgde snel. „Een 9-6
overwinning op Haerlem” memoreert
Heiden. „En daarbij is het gebleven.”
„De trainingen liggen nu al vier
maanden stil. We hebben geen

hoofdsponsor waardoor de middelen om
water te huren ontbreken. Emilie van
Zeggelaar verzorgt via Skype
workouts waar iedereen aan meedoet en
we houden zo veel mogelijk contact. Er is
straks ook een online pubquiz. Daarnaast
assisteert de hele groep bij
de verplichte coronatests van de
mannen en ze beheren
het jurysecretariaat bij
de eredivisiewedstrijden. Maar spelen, ho
maar!” Heiden weet inmiddels dat hij een
volgende periode verder kan. „Het
bestuur heeft me gevraagd om door te
gaan en dat wil ik ook graag. De meeste
meiden blijven ook aan boord en
volgende maand gaan we met elkaar in
gesprek over hoe we de draad straks
weer oppakken. Hopelijk mogen we
ook weer snel het water in, want anders
raken we het pologevoel volledig kwijt”.
Ondanks de malaise blijft Heiden
optimistisch en een bitterzoete grap kan
er nog wel af. „We kunnen in ieder geval
altijd blijven pochen dat we dit seizoen
ongeslagen zijn gebleven.”
Bron: AD/HC/18-3-2021/Jos Praat. Foto:
Frank van Leeuwen

Zwembaden dicht?...
Dan maar afzwemmen in een zeecontainer
De wachtlijsten voor zwemlessen
blijven groeien nu de zwembaden al
een tijdje dicht zijn. In Heinenoord staat
inmiddels een creatieve oplossing: een
zeecontainer vol verwarmd water, waar
kinderen, ondanks de corona-lockdwon,
toch kunnen afzwemmen. Het is een
creatieve oplosssing van ons lid Tom
van Nieuwamerongen, die niet langer
stil wilde blijven zitten. Met zijn
geweldige oplossing haalde Tom ook het
NOS-journaal van vrijdag 26 februari.
Op facebook zette hij het volgende:
“Altijd al geweten dat de dag dat ik een
handtekening mocht zetten onder het
eerste diploma van mijn eigen kind heel
bijzonder zou worden, maar wie had
kunnen bedenken dat het zo zou gaan.
Zonder opa’s en oma’s, maar wel live
te volgen op de live stream van AD.nl.
Succes kleine topper!”
Met dank aan
Jos Praat

Weet u nog wel? Zwembad Mauritskade

Het thuisbad van HZ&PC aan de gelijknamige statige Haagse kade. Waar zovelen
kennis maakten met het binnenwater, een diploma haalden en hun eerste baantjes
trokken. Of een eerste balletje gooiden om later verslingerd aan waterpolo te
geraken. Op facebook kwam een mooie nostalgische zwart-wit foto voorbij.
Met een gedicht van een onbekende ‘Leo’, waarin hij verwijst naar de legendarische
Haagse schoonspringer Joop Stotijn. Uit het archief van Jos Praat een foto van
halverwege de jaren 90. Hier wordt door het toenmalig veteranenteam van H.Z.ZIAN
‘kampioensharing’ gegeten ter ere van het behalen van de titel .
Met dank aan Jos Praat
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Ada R

an-de

Kok 9

0 jaar

1951 Zian Ada de Kok

Op vrijdag 19 februari j.l. is ons oudste
lid nog ouder geworden en wel 90 jaar,
een mijlpaal ! Maar in dit zelfde jaar is
zij ook nog 80 jaar lid van (H.Z.) Zian,
want zij is lid geworden op 1 januari
1941 en zwemmend in de Regentes. In
het vorige clubblad was al het e.e.a. te
lezen van haar man Erik.
Zij hield kennelijk niet zo van aandacht,
want bij zwemwedstrijden komt zij in
1946 voor het eerst boven water met
19,3 met 25 m. bc. En vervolgens bij
kringwedstrijden 5x 25 m. estafette een
eerste plaats met 3.20. Zij gaat samen
met haar zusje Elly trainen bij Frans
Wagenaar, de trainer van Zian. En zodoende verbeteren haar tijden; van een
100 m bc van 1.39,4 in 1947 tot 1.23,1
in 1951.
Bij de clubkampioenschappen van dat

Ada Ran- de Kok 90 jaar

jaar, waarbij de vier 100 m. zwemslagen
moeten worden gezwommen eindigde
zij op de 5º plaats. Haar zusje werd 7º.
In dat jaar werd zij ook aangezocht of
zij penningmeester wilde worden en dat
wilde zij wel. Een zware klus.
Maar zij had een goed voorbeeld, want
haar vader Jan en zijn broers Koos,
Henk en Theo waren nagenoeg vanaf
het begin van de oprichting van Zian
(1922) al lid en hadden goede
bestuurlijke kwaliteiten. Haar vader was
al penningmeester en kringvoorzitter,
haar oom Koos heeft zo’n 20 jaar in het
bestuur gezeten van Zian, de Kring en

KNZB. Oom Henk de Kok was voorzitter
van de polocommissie en internationaal
scheidsrechter (O.S. Londen 1948 en
Tokyo 1964).
Ondertussen had Ada haar ogen niet in
haar zak, want bij de trainingen en
wedstrijden kwam zij een hele leuke
jongen tegen en dat was Erik. En dat
werd wat en dat mondde uit in een Zian
huwelijk in 1956.

van 1952 tot 1959 en vervolgens verder
ging in de functie van
verenigingssecretaresse tot 1963.
Haar hoogtepunt als secretaresse was
ongetwijfeld de afvaardiging van 4 Zian
leden naar de Olympische Spelen in
Rome 1960, dat waren Ria van Velsen,
Wieger Mensonides, Harro Ran
(broer van haar Erik) en Bram Leenards.

1949 Erik Ran
1951 Zian dames 1 promoveert naar
hoofdklasse. Netty Leene, Karien de Booy,
Marja Duinker, Ans de Wild. Ada Kok,Ge vd
Boogaard, Nita v Hest, Ada Tamminga

1956 Trouwfoto
Erik en Ada Ran

Maar naast het wedstrijdzwemmen
gingen Ada en haar zus zich ook
interesseren voor het waterpolo; ons
laatste team was toen Zian 3, dat was
in 1947. Twee jaar later zat zij al in het
tweede en 3 jaar later zat zij in Zian
dames 1. Haar team promoveerde in
september 1951 naar de hoofdklasse.
Zij is blijven polo’ en, Jur Ples was hun
trainer en wel tot 1961, toen vond zij het
wel genoeg, temeer daar zij nog aardig
wat werk had aan haar polo secretariaat

1956 - Zian dames 1 Regentes. Rie de Haan,
Ada de Kok, Jur Ples, Elly de Kok, Grada
Deurloo. Eef Veer, Gé vd Boogaard, Ada
Tamminga, Mary Tromer

1952 Frans
Wagenaar, trainer
van Zian
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(W.R. 100 m rs. In 1.10,5, 4x 100 .m ws
in 4.42,9).

1960 - Haagse Olympiadegangers.
B. Leenards,G Lugthart, W.van Spingelen,
J. Bijleveld, W. Mensonides, E.Terpstra,
G. Kraan, R. van Velsen, H. Ran.

Haar kinderen Kari, Nils en Kirsten
hadden ook de nodige aandacht nodig.
Een aangename bijzonderheid was dat
haar man Erik ook bestuurslid werd van
1958 t/m 1962 , de vereniging werd in
die tijd bij wijze van spreken van uit de
badkuip geregeerd.

1962 Zian Ria van Velsen Zilveren
legpenning. Wethouder Vrolijk, Cor Scheele,
Erik, Ada Ran, Hr. Meys

Wel Ada volgens mij heb jij in je 80 jaar
lidmaatschap bij (H.Z.)-Zian een fijne
tijd gehad en dat blijkt wel in je uitstraling bij onze feesten en op onze laatste
receptie in de bowling in Scheveningen
en toen was je nog niet eens jarig ! Nu
wel ! Je bent sinds 1959 zelfs Lid van
Verdienste !
Bob Bouwman Historisch archief
H.Z.ZIAN

1989 Zian fam. Ran-de Kok in bad

Wat zij nog wel mee maakte als lid van
het dagelijks bestuur, dat was in 1962,
het uitreiken door toenmalig wethouder
Vrolijk de zilveren legpenning van de
Haagse Stichting voor lichamelijke
Opvoeding aan ons lid Ria van Velsen,
op grond van uitzonderlijke prestaties op
het terrein van de actieve wedstrijdsport

1955 Zian zwemfeest Regentes Eef Veer, Rie de Haan, Grada
Deurloo, Ada Ran, Mary Tromer.

2020 Nieuwjaarsreceptie Bowling Scheveningen. Ria, Bep, Erik, Ada, Henk, Joke.
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Bosbad
gebombardeerd

Ik werd getriggerd door Sjaak Bral met zijn artikel
in de krant over het vergissings bombardement
van het Bezuidenhout door de geallieerden op
3 maart 1945, omdat bij dat bombardement ook
het nieuwe Bosbad vernietigd werd. Dit was een
overdekt 25 meter bad gelegen aan de Amalia
van Solmsstraat. Dit was in 1937 opgeleverd,
Zian had daar zwemtrainingen o.l.v.
de legendarische Ma Braun en 3-voudig
Nederlands kampioen Henk de Haas. Zian had
toen ook al een enorm tekort aan zwemwater,
veel nieuwe leden meldden zich toen aan en
bij de eerste jaarwisseling was Zian de grootste
zwemsportvereniging van Nederland.
Zian zwom met HZ&PC in de Regentes, het
modernste overdekte wedstrijdbad van
Europa. De Mauritskade had toen nog geen
wedstrijdafmetingen. 1937 Was voor de Haagse
zwemkring een heel goed jaar, behalve dat het
Bosbad geopend werd, werd ook de Mauritkade
uitgebreid met een wedstrijdbad, waardoor
HZ&PC weer terug ging naar het bad waar alles
begonnen was. Ook werd in 1937 het muurtje
als afscheiding tussen diep en ondiep
aangebracht in de Regentes, waardoor het
bassin
internationale
wedstrijdafmetingen
kreeg, n.l. 25 meter in plaats van 32 meter!
Het gevolg was dat er heel veel officiële
wedstrijden en toernooien gezwommen en
gespeeld konden worden. Met als resultaat :
topsport !
Na de oorlog was er logischer wijs weer tekort
aan zwemwater, maar in Park Sorghvliet (park
voor recreatie van ex politieke gevangenen)
hadden de Duitsers een 25 m. openluchtbad
aangelegd, gelegen in de achtertuin van het
Catshuis tegen de Haagse Beek aan en daar
konden de verenigingen in de zomermaand
terecht. Helaas hadden de Duitsers
een meetfout gemaakt waardoor het bad maar
24 m en 92 cm werd, jammer! Het nieuwe

wereldrecord van Nel van Vliet 200 m.ss in
2.59,96 werd daardoor niet erkent. Zelfs de
tankgracht werd gebruikt om te trainen.
Zwembaden Morgenstond en Tholensestraat
kwamen pas in 1966 en Overbosch in 1971.
Bob Bouwman Foto- en historisch archief
H.Z.ZIAN maart 2021.

Bosbad, een hypermodern zwembad
gebombardeerd.
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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
Inschrijfkosten eenmalig *)
Diplomazwemmen per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3) *)
Diplomazwemmen per keer (ZV keuze certificaat,
Teddyberendiploma) *)
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal
Baby-/peuterzwemmen, met gescande Ooievaarspas
(tot 4 jaar)
Zwemles (1x per week) en minipolo per kwartaal
Zwemles (1x per week) en minipolo
met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar.
Zwemles (1x per week) en minipolo
met gescande Ooievaarspas 18 jaar en ouder.
Zwemles (2x per week), per kwartaal *)
Superspetters (2x per week) per kwartaal *)
10-badenkaart (geldigheid zes maanden) *)
Waterpolo per kwartaal
Top waterpolo WPDH per kwartaal
Startvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar
Administratief lid en donateur per jaar
*) wordt niet vergoed door de Ooievaarspas

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

2021
€ 20,00
€ 25,00
€ 12,50
€ 81,00
€ 40,50
€ 81,00
€ 00,00
€ 40,50
€ 132,00
€ 200,00
€ 70,00
€ 120,00
€ 138,00
€ 50,00
€ 65,00

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:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Ledenadministratie:

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

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

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

zwemles@hzzian.nl
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Redaktieadres HAZIE-AAN:

Redactieadres HAZIE-AAN:

e-mail: voorzitter@hzzian.com

e-mail: redactie@hzzian.nl

