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Van de
redactie

samengewerkt heb in zwembad Forum
en tijdens het diplomazwemmen. W at
B este lezer,
mis ik die tijden. Helaas is het naast mijn
na de zomervakantie is het altijd lastig om f ulltime werk in A mersf oort niet mogelijk
weer nieuw kopij te ontvangen. Ook deze om op en neer te rijden naar Den Haag.
W el leuk dat ik met deze vereniging
keer. I k wil graag de mensen
verbonden blijf met het maken van dit
bedanken die nog wat ext ra’ s hebben
gestuurd. Heel fijn!
clubblad. Hopelijk zie ik jullie begin
volgend jaar tijdens de N ieuwjaars
De eerste musical is achter de rug.
receptie. Hopelijk is corona niet weer de
G isteren ben ik samen met mijn vriend
boosdoener!
naar de musical A laddin geweest. W at
Veel leesplezier en ...
was het wennen om weer in een volle
zaal te zitten. Ook het organiseren van
een boekenmarkt tijdens
Tot HaZie-AAN
de K inderboekenweek op mijn werk gaat
nu veel makkelijker. Fijn dat dit soort
Peter
dingen weer mogen. Helaas moet je wel
als organisatie rekening houden met
de C orona check-app. Hopelijk is dit voor
korte duur...
I n dit nummer zetten wij graag Frank
K eijser in het zonnetje. Hij geef t al 50 jaar
zwemles. Dat is echt een prestatie! Ik vind
het leuk dat ik ook met Frank

In memoriam

blz. 31
blz. 32
blz. 33

Anneke Ruimschotel
Tonny Polak
Joop Vermeule
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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
BV / McWASH
: Hypermoderne
wasstraat,
benzinestation
U w G & W &G ZN
ezondheidswinkel
op de
hoek van de L aan van
Meerdervoort
en de
R
einkenstraat
is
gespecialiseerd
in:
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad
homeopathie,
f
t
y
otherapie,
voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica,
5KRABBELS
: Uw hulp bij administratieve
problemen
natuurlijke haarverf , kruidentheeë n, gezondheidstheeë n, enz.
Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18.00
Donderdag 9:00 tot 18:00
G & W

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

W oensdag 9:00 tot 18:00
Z aterdag 9:00 tot 17 :00

K essler wordt geleid door R ikki , samen met haar team: T amara, I rma, W ilma en S harida.

Wilt u ook met uw bedrijfsadvertentie in de HaZie-aan staan?
B ezoek onze schoonheidssalon
K essler
voor een
ontspannende
behandeling van
bij onzeNederland.
De HaZie-aan
behoort al
jaren
bijheerlijke
de beste
clubbladen
schoonheidsspecialiste S harida.
Neem
contact
op
met:
of pedicurebehandeling
voorzitter@hzzian.nl
I n dedan
salon word
uitsluitend
gewerkt
metbestuur@hzzian.nl
natuurzuivere cosmetica. Voor een
kunt u
bij ons terecht bij Marlies S choltes. of bel: 06 46281207
Op woensdag heef t N atuurgeneeskundig T herapeut G uido S anen
praktijk in onze winkel.

G & W

G ezondheidsDrogist K essler

Zonder sponsors en adverteerders zijn
ervangeen
extra2 05,activiteiten
van
L aan
Meerdervoort
2 517 B C Den Haag
T
el.:07
0-34
52
2
10,
E
mail:drogisterijkessler@hetnet.nl
een amateur sportvereniging mogelijk.
Ook dit clubblad wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden

I ndien 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’.
Z odra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen zij een oproep voor onze
zwemlessen.
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zwemles@hzzian.nl
A ls u via email uw lidmaatschap wilt
opzeggen kan dit via:
ledenadministratie@hzzian.nl

Van
de bestuurstafel
B este sportvrienden,
Onze vereniging heef t een moeilijke
“ C orona” tijd achter de rug. S luiting van
zwembaden, beperking in onze
bewegingen met die 1, 5 meter etc. etc.
Heel langzaam gaan we onze routine
weer herwinnen maar er zijn andere
dingen die nu om de hoek verschijnen.
Veel mensen vinden het nog steeds
spannend en ik hoor van
verschillende kanten dat er lange
wachtlijsten zijn bij psych ologen. L aten
we hopen dat we nooit meer in zo’ n
situatie terecht komen. W ant ook bij
H.Z.ZIAN zijn de wachtlijsten flink
opgelopen. Daarbij heef t H.Z .Z I A N ook

een personeelstekort. Vrijwilligers die
zich willen bekwamen om kinderen een
veilig verblijf in het water te geven. Dat
kan o.a. door een opleiding te volgen
waarvan de kosten gedragen worden
door H.Z .Z I A N . L aat u inf ormeren. E en
leuke opleiding en leuke collega’ s met
nó g leuker werk. B ij een
zwemvereniging is er altijd werk!
S tuur een e-mail naar het bestuur van
H.Z .Z I A N . U kunt dit e-mail adres
vinden in deze HaZ ie-A A N . Veel succes
en wellicht tot ziens.
R on Verroen, voorzitter H.Z .Z I A N .
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Feestelijk moment zwembad/
theater de Regentes
A f gelopen vrijdag 2 4 september was er
in de R egentes een f eestelijk moment,
wat door C orona een aantal maanden
was uitgesteld. De R egentes bestaat dit
jaar 100 jaar. Z ian wordt ook in dat jaar
opgericht en gaat al gelijk daar
zwemmen. Het is het eerste en
grootste overdekte zwembad in E uropa,
dan nog met een kuip van 32 meter. I n
1937 wordt het muurtje geplaatst
tussen het kikkerbadje en het diepe en
is het een volwaardig door de K N Z B
goedgekeurd 2 5 meter wedstrijd bad
geworden.
Het f eestelijk moment is georganiseerd
om de vele medewerkers en sponsors
te bedanken voor al het werk wat
af gelopen periode is geleverd. Dit heef t
o.a. geresulteerd in een nieuwe
multif unctionele tribune in de grote zaal
en deze kan eenvoudig in verschillende
standen gezet worden.

Z oals bekend heef t documentalist B ert
A lers een boek geschreven: “ Van water
naar theater” en naar aanleiding van het
aanleveren van veel beeld
materiaal is er toen de vraag gesteld:
K an er geen blijvende exp ositie
georganiseerd worden voor en door de
zwemverenigingen die altijd in
de R egentes gezwommen hebben. N u
dit is inmiddels met ja beantwoord. Op de
hoge tribune onder de klok is een
ruimte beschikbaar gesteld en in de gang
achter de oude kleedhokjes zijn
de verouderde f oto’ s vervangen een
uitgebreid voor deze exp o. Daar is weer
veel Z ian materiaal naar toegegaan,
zoals bekers, medailles en f oto’ s.
Daarvoor moest een keuze gemaakt
worden uit ca 12 verhuisdozen met
bekers en ca 2 5 kg medailles die van

H.Z .Z I A N in de opslag staan.
E en behoorlijke klus.
De N ieuwe R egentes gaat in het kader
van de jaarlijkse monumenten dagen
maandelijkse rondleidingen organiseren.
Houd dat in de gaten indien je interesse
hebt, de inf o is heel divers en vol
verrassingen. B ij theater bezoek kan je
best even gaan gluren, zoek dan even
contact met een medewerker.
B ob B ouwman Historisch- en f otoarchief
H.Z .Z I A N 2 6 september 2 02 1.

7

Kom waterpoloën bij
H.Z.ZIAN

Waarom waterpolo?
Plezier voor jong en oud!
Het is voor jongens en meisjes!
Van waterpolo word je ontzettend sterk!
Je mag in het water gooien met een bal!
Je speelt in teamverband!

Trainingsuren/dagen:
Maandag zwembad de Houtzagerij 18.50-19.50 uur
Dinsdag zwembad Overbosch 18.30-19.15 uur
Vragen over waterpolo kunt u mailen naar:
minipolo@hzzian.nl

Tot snel in het water!
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. Z ij betalen elk jaar een
bedrag van 50 euro! Iedereen kan lid
worden.

H.Z .Z I A N bestaat 100 jaar en dat
hebben we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Om dit te
kunnen bekostigen hebben we een
grote behoef te aan sponsors en
donateurs. Ook voor vele ext ra
activiteiten is geld nodig; wat er niet is.
W ijzig uw lidmaatschap van de “ C lub
van 50” in een lidmaatschap van de
“ C lub van 100” . N og geen lid?

We hebben nog behoefte aan vele
leden!
Meld u aan door
het overmaken van 50 euro op
bankrekening:
N L 7 6 I N G B 0000136 97 4 ,
sponsorrekening van H.Z .Z I A N .
C aroline B oonstra
T on Deurloo
R aimond en N el van Duinen
W endy S oemanta-E gberts
Yvonne en Frans Griffioen
T rees en Piet Hesterman
B ram L eenards
Jopie Ples
W il Hoogenkamp
Peter van Os
A nneke en Jan E vert Veer
R ia van Velsen
R ob W estgeest
Henk en Joke Meier
B as Jan S tam
Dick de Mos
I neke Hageraats
Hans en R ichard K eus
R .F.W esselius

Word nu lid van de Club
van 100:
100 euro op bankrekening:
N L 7 6 I N G B 0000136 97 4
E rica T erpstra
Mark van de Heijde
Albert en Thea Kropff
C hris Minderhoud
W ieger Mensonidas
Hilde en K rik Parrel
Jos en W il Praat
A da en E rik R an
R on Verroen
Marinus van S cheers
Paul Metz
R uud van der Vegt
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vervolgens ook weer met winst van de
hand doen. A an het organiseren van
evenementen viel eveneens een hoop
te verdienen. Z ie bijvoorbeeld
het A merikaanse basketballcircuit, de
E uropese en wereldkampioenschappen
voetbal en het I OC , dat z’ n kas spekt
met de inkomsten van de S pelen.

“Sport en geld”

S port en geld vormen geen gelukkig
huwelijk. Dat overpeinsde ik bij de
recente nieuwsberichten over
matchfixing (tennis en voetbal), de
enorme transf ersommen die op de
hoof den van voetballers staan, het
doordrukken van de Olym pische spelen
in Japan (met een zesde plaats voor de
oranje polovrouwen) en de vrije val
waarin A DO is terecht gekomen.
S port is ooit ontstaan als een vorm van
vrijetijdsbesteding. Je kon je dagelijkse
sores even opzij zetten door
bijvoorbeeld met gelijkgestemden
rondjes te rennen, tegen een bal aan te
trappen, in het water te duiken en met
latten onder van een berg af te roetsjen.
T oen er competities ontstonden ging het
om de prijzen. W ie het eerste
aankwam, een tegenstander versloeg of
met zijn team bovenaan het lijstje
eindigde mocht zich kampioen noemen.
Je kreeg een lauwerkrans of een
medaille en tot zover niets aan de hand.
T otdat zakenlui in de smiezen kregen
dat er met sport ook goed geld viel te
verdienen. N iet alleen in het illegale
gokcircuit, maar je kon ook gewoon een
ploeg kopen als investering. Die kon je

Ego’s
E en ander aspect vormen de ego’ s en
ambities van bestuurders en coaches,
die een substantië le rol spelen bij de
commercië le vervuiling van de sport. Je
moet en zal kampioen worden met je
team, koste wat kost. W ant je reputatie
staat immers op het spel? Dus koop
je spelers voor idiote bedragen. I n de
eredivisie stonden onlangs de volgende
spelers in de etalage: David N erse 2 7
miljoen; Nicola Tagliafico 22; Teun
K oopmeiners 16 , 5; Mohammed
I hattaren 12 ; L eroy Fer 2 5; Joey
Veerman 8, 5. Dichter bij huis, bij het
waterpolo, zie je ook dat vermogende
clubs in gehaalde spelers investeren.
Z oals het B orculose B Z C , dat onlangs
zonder te blozen vier Hongaren aan het
met een S lowaak, B ulgaar en
S ervië r gevulde team toevoegde.
Daarbij lijkt het zo te zijn dat, wanneer je
een buitenlander aantrekt, er
minimaal een huis en een baan

aangeboden moeten worden. S ponsoren
staan garant voor de investering die
ertoe moeten leiden dat de ploeg richting
titel dan wel E uropacup gestuwd wordt.
Of dat goed voor het N ederlandse polo is
valt te bezien. Vertrekt zo’ n aanwinst, dan
valt er een gat. E n doordat plekken door
aangetrokken spelers worden bezet kan
de jeugd, zo daarin al wordt geï nvesteerd,
niet doorstromen. Dus op termijn zal
blijken dat die ontwikkeling onze sport
geen goed doet.

ADO
Hoezeer het anderszins ongelooflijk
mis kan gaan bewijst de teloorgang van
A DO. Ooit begonnen als amateurclubje
‘ A lles Door Oef ening’ in het Z uiderpark.
I n 1957 gepromoveerd naar het
hoogste niveau betaald voetbal. I k liep
samen met mijn vader in optocht achter
de muziek aan van het Z uiderpark naar
caf é De K roon op het S pui, alwaar de
kampioenen werden gehuldigd. E nkele
jaren later ging het mis. E r moest
worden geïnvesteerd en financiële
gaten gedempt zonder dat er voldoende
geld in kas was. De gemeente Den
Haag sprong bij: in de loop der jaren liep
de rekening op tot zo’ n slordige zestig
miljoen euro. G eld van de Haagse
burgers, waarvan de meerderheid
er niet om gevraagd heef t dit in een
bodemloze put te storten. W aarbij nooit
de vraag aan de orde kwam of je als
overheid een
bedrijf (want dat is zo’n voetbalclub)
met gemeenschapsgeld overeind mag
houden. T oen kwam het ei van
C olumbus op taf el: je verkoopt de hele
instabiele handel aan een buitenlandse
investeerder. I n dit geval het C hinese
U nited Vansen. I nmiddels weten we

>
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beter. Het eerste team degradeerde. De
schuldenlast en behoef te aan liq uiditeit
zijn groot (alhoewel niet zo groot als de
1, 35 miljard schuld en 4 81 miljoen verlies
over 2020 van Barcelona, maar toch).
Men heef t de begroting niet rond, wat tot
zes punten mindering leidde en de
licentie staat op het spel. “ W ie gaat onze
club redden? ” stond op een spandoek van
supporters. Dan denk ik: “ Jullie natuurlijk.
Dat is je plicht” . I nmiddels ontstond het
idee om aandelen uit te geven die door
de supporters gekocht kunnen worden.
Dat lijkt mij de enige juiste weg. E en club
is niet van poenscheppers maar van de
leden en de supporters. E n die zijn er
voor om hun kluppie te steunen. I n goede
en slechte tijden én dus ook financieel.
De lasten van wanbeleid kan en mag je
niet op de burger af schuiven. Desnoods
begin je met de klup van voren af aan.
Hoe dat moet kun je van het Haagse polo
leren.
B ronnen A D/ HC
De T ijd

17 -8-2 02 1, 18-8-2 02 1,

‘Uitstel Olympische Spelen
verstoort miljarden
cashstroom’ (De Tijd)

Jos Praat

De f oto betref t het A DO -kampioensteam
in 1957
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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

I ndien
u mensen
4x per jaar één
A5 pagina
in de HZZIAAN (1 pagina) + website: € 750,- per jaar
kent die graag
A ls 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’.
Z odra 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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Anne Hulscher
G&W
Wieringa
G&W
McWASH
HAEGHEBORGH
HAPPYCOPY.NL
WIERINGA
SCHIPPERS & ZN
ASTORIUM
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL

Waterpolo lessen Zuiderpark
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INTERNATIONAAL
SEASCOOTERDIPLOMA

Via deze weg Feliciteren we nogmaals
de deelnemers die 2 1 september aan de
eisen van het internationale
seascooterdiploma en het internationale
C zwemdiploma van de E N VOZ
hebben voldaan. Onder leiding van
de instructeurs Jeroen en A nnelies
mochten ze geoef end en de eisen
behaald.

W ist je dat je door kan zwemmen bij
H.Z .Z I A N , hier bieden we namelijk onwijs
leuke miniwaterpolo-trainingen aan. W eet
u, waterpolo is zowel voor het lichaam als
geest een uitstekende sport. Heb je het
eenmaal door, dan ben je verkocht voor
de rest van je leven. W aterpoloë rs zijn
zeer all-round sporters.
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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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Den Haag organiseert
vier interlands in één week

G a er maar aan staan: de K N Z B
benadert W aterpolo Den Haag met de
vraag om twee uitzwaaiwedstrijden van
de waterpolovrouwen te organiseren.
Met daarbij trainingssessies met hun
I taliaanse tegenstanders en daarnaast
nog eens twee oef enwedstrijden van de
oranjemannen met Duitsland. E n alles
in dezelf de week van 2 8 juni tot en met
2 juli. ‘ Doen we’ was het snelle Haagse
antwoord, en zo geschiedde.
De coronamaatregelen waren strikt. “ I k
schreef tot nu toe zo’ n tien
coronaprotocollen, dus deze kon er
ook nog wel bij” vond Marco R eef . “ W e
moesten absoluut voorkomen dat er ook
maar enige vorm van virusoverdracht
zou plaatsvinden, want de vrouwen
zaten in hun bubbel voor de Olym pische
S pelen van T okio. Dat betekende strikte
controle van alle aanwezigen. Daar
hoorde ook een check op negatieve
tests dan wel vaccinatie bij.” I rene de
Vreede en L arissa K uijpers namen die
toegangscontroles voor hun rekening
en kregen zodoende niets mee van de

eerste twee wedstrijden op dinsdag 2 9
juni. Ook alle andere vrijwilligers
droegen mondkapjes en waren, indien
nodig, via ‘ oortjes’ met elkaar
verbonden. Z ij konden genieten van de
eerste vrouwenwedstrijd, waarbij oranje
geen kind had aan de I taliaansen
(16-4). “Het was mooi om deze ploeg
zo te zien spelen. Maar we moeten niet
vergeten dat de I talianen niet voor
T okio zijn geplaatst en momenteel
werken aan een nieuw team dat er over
vier jaar moet staan” vertelde R obin
van G alen zijn gehoor. De coach van
de gouden polovrouwen van Peking
2008 ging na afloop op het balkon van
het Hof bad met de bitterballen rond en
praatte een groep belangstellenden van
een personeelsuitje over waterpolo bij.
“ S traks gaan de meiden naar C hina voor
een trainingsstage met de A merikanen
en dan op naar T okio. E r zijn acht teams
met medaillekansen en N ederland hoort
daarbij. Maar er zijn natuurlijk maar drie
medailles te winnen, dus het gaat
spannend worden” weet Van G alen.

publiek de plaatsen wees en niet te
vergeten de catering. Michel S paans en
zijn team waren in hun nopjes.
Vervolgens wonnen de mannen de
eerste ontmoeting met de Duitsers en de “ E indelijk hadden we weer eens wat te
tweede, op donderdagavond, leverde een doen. Maaltijd voor- na de wedstrijden?
G een probleem. De Duitsers wilden
14 -11 zege op. Dat alles mede mogelijk
dinsdag na afloop een sportieve
gemaakt door een onberispelijk
f unctionerende juryt af el. “ W e hebben een maaltijd: ook geregeld.” Ook f otograaf
Maarten Knol leefde zich uit (zie enkele
vast team dat volledig op elkaar is
f oto’ s
ingespeeld. E r werden geen f outen
hierbij). Al met al heeft Waterpolo Den
gemaakt” vertelt A strid Olsthoorn bij een
I ce T ea tijdens de pauze. Verder waren er Haag zich opnieuw van zijn beste kant
laten zien. De geoliede organisatie
tientallen clubgenoten actief om
bewees voor de zoveelste keer dat de
de sessies vlekkeloos te laten verlopen.
organisatie van een groot,
Jeroen ter Hoeven verzorgde
internationaal polo-evenement,
de techniek, er waren trotse
zorgeloos aan Den Haag kan worden
ballenjongens en -meisjes,
toevertrouwd!
medewerkers in Haags poloshirt die het
Jos Praat
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Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

B este meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
Het bestuur van H.Z .Z I A N stelt voor 4
leef tijdklassen,
3 cadeautjes ter beschikking.
3 cadeautjes t/ m 5-jr;
3 cadeautjes t/ m 7 -jr;
3 cadeautjes t/ m 10-jr en
3 cadeautjes van 11-jr en ouder.
Jullie kunnen de kleurplaat meenemen naar het
zwembad waar je zwemt en hem bij
de administratie inleveren. S chrijf er wel je naam,
je adres en geboortedatum op.
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N aam:
A dres:
Z wembad:

G eboortedatum:
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Frank Keijser
Op 24 november 1971 (bijna 50 jaar
geleden) haalde Frank zijn diploma
Z wemonderwijzer. E en jubileumjaar dus.
B egonnen met lesgeven bij HZ & PC
samen met zijn broer R uud. De inhoud
van de zwemdiploma’ s was destijds
heel anders dan nu. Je had A en B en
daarnaast Z wemvaardigheid 1 t/ m 4
(!). Watertrappen deed je netjes met 2
vingertjes boven water.
N a de f usie met Z ian Vitesse al
jarenlang “ meester Frank” bij H.Z .Z I A N .
E erst in de Vliegermolen en nu al weer
vele jaren in Forum K wadraat.
Frank is een vaste kracht waar je op
kunt bouwen. Misschien is hij soms iets
te streng als het om het niveau van de
kinderen gaat maar dat heef t wel als
resultaat dat de kinderen goed kunnen
zwemmen voordat zij hun diploma halen
en de ouders zien en waarderen dat.
Hoeveel leerlingen Frank in de loop der
jaren heef t opgeleid is nauwelijks te
becijf eren, maar het zullen er een paar
duizend zijn. Hij wist zijn leerlingen te
motiveren door alternatieve pakketten
aan te bieden als plankspringen,
balvaardigheid, snorkelen en
nostalgische zwemslagen. Daardoor
bleven leerlingen vaak lang hangen.
Diverse van hen gingen na het behalen
van al die zwemdiploma’ s aan de slag
als hulpinstructeur en traden dus in de
voetsporen van Frank zelf . W at daarbij
zo mooi is om te zien, is dat Frank alle
onderdelen zo goed kan uitleggen dat
hij zelf nooit in het water te vinden is om
iets voor te doen. Dat is gewoon niet
nodig.

Daarnaast heef t hij ook diverse mensen
geholpen bij hun stage en loopt hij als
beoordelaar mee met
het diplomazwemmen.
K ortom een duizendpoot in onze club en
een gouden kracht voor het team in
Forum K wadraat.
C orona heef t er helaas voor gezorgd
dat Frank ruim een jaar niet meer in het
zwembad is geweest. Dat betekende niet
dat hij niet betrokken was. W e hebben
veelvuldig contact gehad over onder
andere de lockdown, de herstart en hoe
dat vorm te geven. Het was fijn dat hij
daar aandacht voor had en ik met hem
daarover kon sparren.
G elukkig zijn er vaccinaties en is hij weer
terug! Hopelijk stopt hij niet als de 50 jaar
zijn volgemaakt. Dat heef t hij altijd
gezegd maar wij hopen dat hij daar nog
een paar jaar aan vast wil plakken.
E en man als Frank is goud voor een
vereniging. W ij zijn hem daarom zeer
dankbaar dat hij het zo lang heef t

volgehouden en hopen dat hij nog even
door wil gaan. Op een passende wijze
zullen wij Frank onze dank betuigen.

Frank Forevâh !
Met dank aan: Miriam van E ggermont,
Marion Vaalburg en Paul W estra

jaar zwemonderwijzer

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

MAURICE VAN DEN BERGE | Balistraat 53 | 2585 XM Den Haag | T 070-3462686 | www.mazda-wieringa.nl
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VERSLAGEN
Den Haag start zonder vervanger
voor topscorer Wansleeben
W aterpolo Den Haag begint aan het
tweede seizoen eredivisie zonder de
gestopte K jell W ansleeben. „ W e
krijgen het sowieso zwaar maar
zonder K jell, altijd goed voor een
trits treffers, wordt het extra lastig”
weet Mark van E ngelen. De Haagse
coach, die aan zijn achtste seizoen bij
de ‘ Ooievaars’ begint, ziet het tweede
jaar in de hoogste divisie met enige
zorg tegemoet. „ W ij
hebben geen aanwas en zijn een
schutter kwijt. Z onder sponsor heef t
Den Haag weinig te makken en is dus
op de transf ermarkt oninteressant.
Z et dat af tegen teams die blijkbaar
met geld kunnen smijten en de ene
na de andere buitenlander
binnenhalen, dan zie je dat de
krachtsverhoudingen behoorlijk
scheef gaan lopen. W ij moeten het
met de vaste ploeg rooien en op
zich is dat natuurlijk prima. Maar je
wilt toch meekomen op het hoogste
niveau en dan is het wel zuur dat je
financieel geen potten kunt breken.”
A an de vooravond van
het openingsduel met titelkandidaat
De Z aan zet de coach de Haagse
opties op rij. „ De nummers dertien

en veertien degraderen rechtstreeks,
dus daar wil je niet bij zijn. N ummer
twaalf speelt straks
promotie/ degradatiewedstrijden en
ook die positie moeten we zien te
vermijden. Het zal er om spannen
wie straks in de gevarenzone terecht
komt” oppert de doorgaans
optimistische Hagenaar, die in De
Ham en PS V lotgenoten ziet.
„ Morgen uit tegen de Z aan wordt het
zeker niet makkelijk voor ons maar
we gaan het zien. Het blijf t wé l
waterpolo natuurlijk.”
Foto: Mark van Engelen (Foto Frank
van Leeuwen)
B ron: A D/ HC -Jos Praat
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‘Lars’ kan weer los
Z e moesten anderhalf jaar wachten
maar vanavond kunnen de Haagse
polovrouwen ouderwets los tegen
Z VHaerlem. Ook de teruggekeerde
doelvrouw L arissa K uijpers popelt om
in de eerste competitiewedstrijd weer
in serieuze actie te komen.
„ De coronaonderbreking vorig jaar
was voor ons allemaal een flinke
klap. N atuurlijk snapten we dat de
competitie onder die omstandigheden
niet verder kon maar we hadden zo’ n
zin om weer met elkaar te kunnen
spelen. E n dan zoiets” , blikt ‘ L ars’
terug. De toen 2 9-jarige
Z oetermeerse keepster moest na
haar terugkeer naar Den Haag
onevenredig lang wachten om weer
met haar Haagse vriendinnen samen
te kunnen spelen. De docent aan het
MB O R ijnland maakte na haar
carriè re bij HZ Z I A N namelijk
uitstapjes naar Z PB B arendrecht, het
B arcelonese Mediterrani en Donk.
Maar nu ligt ze weer bij het Haagse
collectief onder de lat.
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„ De jaren bij die topclubs had ik niet
willen missen. Maar alles is relatief .
Doordat Mediterrani de kwalificatie
E uropacup niet haalde werd m’ n
contract niet verlengd en kwam ik
naar N ederland terug. Plaatsen ze
zich in de herkansing alsnog en of ik
terug wilde komen. Maar toen had ik
hier alweer een baan, dus jammer.
I k ben achteraf blij dat ik weer bij m’ n
oude vriendinnen terug ben. Den
Haag is een onwijs gave club waar,
als het moeilijk wordt, altijd weer
mensen opstaan om de boel
overeind te houden. Z o verzorgde
E milie van Z eggelaar tijdens
de lockdown onlinetrainingen, zodat
we in conditie bleven en nog
onderling contact hadden.” De
gewilde sluitpost is optimistisch over
de Haagse kansen in
de eersteklasse. Z e verwacht dat het
team van coach A nton Heiden hoog
in het linkerrijtje zal eindigen. „ De
meeste tegenstanders ken ik
overigens niet want er zijn inmiddels
veel nieuwe speelsters actief .
Overigens goed voor het

N ederlandse polo” vindt ze.
„ Ons team is een mix van zeer
ervaren meiden en enkele
nieuwkomers. Z o stroomde S arah
van der L em door uit het tweede
en S yt ske van der L aan is over van
D’ E lf t. Z ij scoorde vorig weekeinde
in de gewonnen bekerwedstrijd met
K atwijk vier keer, dus daar heb je wat
aan.” Ook ziet ‘ L ars’ de terugkomst
van L ottie Verhagen verwachtingsvol
tegemoet. „ Z e woont nu nog in
Z witserland en zoekt een kamer in
Den Haag. Met haar erbij hebben we
een heel leuk team met
mogelijkheden. S traks tegen Haarlem
zullen we zien of het allemaal werkt
zoals bedoeld.”
Foto: Anton Heiden en Larissa (foto:
Frank van Leeuwen)
B ron: A D/ HC

2 9-9-2 02 1, Jos Praat

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/

Waterpolo Den Haag Sjaal
Dames 1 heeft de finale van de ManMeer! Cup bereikt en ook de heren 1 is nog in de
race voor de titel. Help deze teams door ze naar de overwinning te schreeuwen. K oop
nu jouw supportersjaal en steun Waterpolo Den Haag!
https:/ / waterpolodenhaag.nl/ product/ waterpolo-den-haag-sjaal/
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H.Z.ZIAN bestaat op
29 november 2021
110 jaar.
2 02 1 I s voor H.Z .Z I A N een belangrijk jaar en
wel omdat de vereniging dan 110 jaar bestaat.
Het bestuur is van plan om in 2 02 2 het 111 jarig
bestaan te vieren. Het is misschien wel
interessant voor de leden van nu om iets te
weten over de historie van hun f usie vereniging.
W el:

Mevr. Hankes-Drielsma was daar
een belangrijk initiatief neemster in.
De verenigingen ging zwemmen in het eerste
en grootste overdekte zwembad van N ederland
de Mauritskade en wel in het latere dames bad
(1897). Dit bad had toen nog geen
wedstrijdmaten, daarom ging de wedstrijdploeg
zwemmen in de R egentes om in 1937 terug te
keren naar de Mauritskade door de oplevering
van het wedstrijdbad.

Z ian is 11 jaar later opgericht en wel vanuit de
Postchè q ue- en G iro Dienst en dat werd een
f eit op 4 oktober 192 2 . Hier was B ob L oeven
de grote initiatief nemer met secretaresse mej.
J.H.B ulthuis. Z ian startte in het zojuist geopende
zwembad de R egentes en breidde ook in 1937
uit naar het nieuwe opgeleverde B osbad. Z ian
werd toen de grootste zwemclub van N ederland.

H.Z.ZIAN is een fusie van HZ&PC (Haagse
Zwem en Polo Club), Zian (Zwemmen is altijd
nuttig) en Vitesse. HZ&PC is opgericht
op 2 9 november 1911 met als eerste
bestuursleden voorzitter K arel van K appen,
secretaris/ penningmeester G errit L ecointre
en materiaal commissaris E .P.Mahon. I n 1913
werd er ook een speciale dameszwemclub
opgericht onder de naam H.D.Z .& P.C . L ogischer
wijs werd deze ondergebracht bij/ in H.Z .& P.C .

De derde f usievereniging is Vitesse opgericht op
5 mei 1930 met de naam HUS (Houdt U Sterk)
vanuit de HU S broodf abriek. Hier wordt Hr.
J.W .L eliveld tot voorzitter gekozen. Op initiatief
van toenmalig penningmeester N .K .Verwaijen
werd per 1/ 1-194 6 de naam HU S vervangen
door Vitesse en zwemt dan in de Mauritskade.
Ook in die tijd heeft de Gemeente het financieel
moeilijk en dat resulteert in het verhogen van de
zwembadhuren. E r is ook een enorme
versnippering op zwemgebied in Den Haag. Op
initiatief van ZIOS voorzitter Roel Praat (vader
van onze journalist Jos) gaan de 13 Haagse
zwemverenigingen
(AVZV-DES-DVZ-dieHaghe-HZ&PC-RZV-SNASwift-Vitesse-WSZ-Zian-ZCR-ZIOS) met elkaar
in gesprek over een mogelijke samenwerking.
U iteindelijk besluiten Z ian, Vitesse en Z C R om
verder te praten over een f usie. Z C R haakt dan
toch nog af , maar komt er in 197 2 per
1 augustus wel een f usie tot stand van Z ian met
Vitesse onder de naam Z I A N / VI T E S S E . Deze
combinatie krijgt ook de goedkeuring van de
K N Z B . De drijvende krachten zijn de voorzitters
S chouten en S chaddenhorst.

E ind jaren 80 zijn er in kring den Haag toch
nog zo’ n 35 zwemverenigingen met totaal zo’ n
19000 leden met nog steeds een behoorlijke
versnippering, waardoor het overleven steeds
moeilijker wordt. B ij HZ & PC loopt plotseling de
hele heren waterpolo af deling leeg, dat was het
signaal van het HZ & PC bestuur om
toenadering te zoeken met Z I A N / VI T E S S E om
tot samenwerking te komen en dat lukt onder de
bezielende leiding van de voorzitters A ad Oudt
en Freek van de B elt. Per 1 mei 1987
opereert deze topsportvereniging onder de
naam H.Z .Z I A N en is op dat moment ook weer
de grootste zwemvereniging van N ederland. I n
nagenoeg alle baden van Den Haag, Voorburg
en R ijswijk wordt er getraind en opgeleid voor
o.a. de zwemdiploma’ s A , B , C en de 3
zwemvaardigheid diploma’ s inclusief de
bijbehorende stikkers, totaal zijn dat zo’ n
2 4 diploma’ s. Het 100 jarig bestaan in 2 011
(gevierd in Madurodam) was een reden om een
nieuw logo in te voeren.
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van H.Z .Z I A N

….

.?

L andskampioen waterpolo: 11 x de dames en
17 x de heren, 5x E uropacup heren, 5 x K N Z B
beker heren. 22 polo (inter)nationals,
32 recordzwemmers, een enorme hoeveelheid
zwemtitels en zwemrecords. Z o’ n 12
kampioenschappen bij het schoonspringen op
de 1 en 3 meter plank en totaal hebben zo’ n 59
leden deelgenomen aan de Olym pische
S pelen, waaronder 2 polocoaches, 3
zwemcoaches, 3 poloartsen en 2
poloscheidsrechters.

Maar de zwem- en polo wereld in Den Haag
blijf t in beweging vanwege het teruglopend
ledenbestand bij nagenoeg alle verenigingen
o.a. door het aanbod van veel andere sporten
en door het gebrek en prijs aan het juiste
badwater, waardoor leden door de hele stad
moeten reizen of trainen op onmogelijke
tijdstippen. Dat resulteert in het oprichten van
de startgemeenschap “ W ater Polo Den Haag” ,
waar C W P,
DS Z , H.Z .Z I A N en Z C R in meedraaien met hun
beste leden om toch nog op hoog nivo polo te
kunnen presteren. WPDH (logo 8) zwemt in het
Hof bad in Y penburg.
W at zijn dan tenslotte die topsport resultaten
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W il je nog meer weten, vraag dan het
“ Jubileumboek 100 jaar H.Z .Z I A N “ aan.

In memoriam

R ouwkaart A nneke R uimschotel, nabestaanden gecondoleerd.
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Historisch overzicht
Triest.
Ook nu weer ontving H.Z .Z I A N
de mededeling van het overlijden van
2 oude(re) ziannezen en wel van Tonny
Polak en Joop Vermeule.
Tonny Polak
T onny is lid geworden omstreeks 194 9 zij
was toen 12 jaar tezamen met haar
nichtje Mary T romer. Joop werd lid in
194 8, hij was toen 11 jaar. Hij is lid
gebleven tot 1958. B eiden zijn
begonnen als wedstrijdzwemmers met
een vervolg naar het waterpolo. T onny
behoorde in 1950 al tot de snelste 6 op
de rugslag en schoolslag nummers voor
meisjes onder de 14 bij onze
clubkampioenschappen. (100 m. s.s.
2.01,8 en 100 m. r.s. in 1.48,2), in 1952
100 m. v.s.: 1.2 8 en het jaar daarop had
zij haar tijden al verbeterd tot de 4 º plaats
bij die club kampioenschappen,
beoordeeld bij alle 4 x 100 meter
nummers. Z ij meldde zich ook aan bij het
waterpolo, maar heef t daar maar even
kunnen spelen omdat zij last kreeg van
een been, dat naderhand geopereerd
moest worden. E r volgde een lange
revalidatie waardoor zij niet meer
toegekomen is aan de wedstrijdsport. Z ij
heef t het nog wel geprobeerd. Het was
1954 . Maar zij bleef nog wel trouw
komen als supporter, o.a. naar de polo
dagen in U trecht. De laatste tijd trok zij
veel op met Gérard Spierenburg (oud
speler heren 1 en voorzitter Zian).
Z ij overleed op 2 3 juli j.l.

1952 Z ian Mary T romer en
T onny Polak

1956 -Z ian.U trechtse polodagen. Mary
T romer, T onny Polak.

1955-Z ian.Z uiderpark 2 . L yd ia vd K aay ,
Mary T romer, Mary ......, T onny Polak.

1953. Zian. Leny Oosteroff, Mary
T romer, Hemmy Vlothuizen. W il
B rü ne, ..., G rada Deurloo, T onny Polak,
Juste de S enerpont-Domis. .....,
C harles R azoux, B ep K lazinga.

Joop Vermeule
Joop start al snel met zwemtraining en
wordt opgenomen in een adspiranten
poloteam, maar zijn ouders verhuizen in
1952 naar R otterdam en hij gaat
zwemmen bij SVH (Sport Vereniging
Hillegersberg). Het bevalt hem daar voor
geen meter en komt spoorslags terug
naar Z ian. Hij meldt zich pas in juni de
eerste keer voor zwemwedstrijden voor
kring den Haag en L eiden. Z wemt daar
de 100 m s.s. in 1.30 en 50 m. v.s. in 38.7 .
I n ’ 54 zwemt hij de 100 m vl.s. 1.4 1 B ij de
clubkampioenschappen in 1954 behaalt
hij de 6 º plaats met 4 x 100 m nummers, 2
jaar later eindigt hij op plaats 5 ( o.a. met
100 m. vs. 1.09,2).
Maar het polo’ en trekt hem meer. Joop
van Woerkom (OS. Berlijn 1936)
selecteert een aantal aankomende
polo’ ers, gaat die trainen en stelt een

Joop Vermeule

jeugd zevental samen. Joop Vermeule is
uitverkoren en ook schrijver dezes. W ij
opereren als Z ian 4 en als jeugd 7 -tal.

1953 Z ian jeugd R egentes. Hans vd K ooy ,
Jan S paargaren, Hans vd K ley , B ob
B ouwman, Joop Vermeule, L eo
Springer(k),Riny v Scheers,Bram Lerenaards

E r wordt hard getraind zowel f ys iek als
in de polo tactiek. Dit laatste gebeurd in
sigarenmagazijn S PI E R in de Prins Hendrik straat, elke dinsdag voor de training
in de Regentes. Wij spelen veel (oefen)
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wedstrijden en worden af gevaardigd als
Z ian jeugd naar de Polodagen in U trecht
en wonnen daar van R obben jeugd, een
prestatie! In 1954 organiseert Joop van
W oerkom met dit jeugdteam een trip door
Z uid N ederland van een week.
De andere spelers zijn C harles de la
C our, Hans van der K ooy , Hans van der
K leij, R ini van S cheers en Jan
S paargaren. Joop schaf t een speciale
auto aan waar wij allemaal in moeten
kunnen, dat wordt een Ford Fairlane.
Opdracht is wel dat er é é n persoon voor
en achter moet duiken als er (politie)
onraad is. W edstrijden worden gespeeld
in E indhoven, Valkenburg, Maastricht,
S as van G ent en Middelburg.
I ngekwartierd werden wij bij
de verschillende verenigingen.

werd her en der toch nog door ons
getraind en bezienswaardigheden
bekeken, het gaat wat ver omdat hier
allemaal aan te geven.

1954 Z ian jeugd in auto Joop v W oerkom.
T oernee door N ederland. R iny van S cheers,
Hans vd K leij, Jan S paargaren, C harles de
la C our, B ob B ouwman, Hans vd K ooij maakt
f oto.

1952 -Z ian jeugd-voor C harles de la C our,
Joop Vermeulen, Hans vd K ley .A chter Henk
Brogt,Bob Bouwman,Peter Buurman(k),Jan
S paargaren.T rainer Joop van W oerkom.

I n Maastricht was hun eerste 7 -tal
kampioen en dus was er f eest en speelden
wij een erewedstrijd tegen MZ & PC 2 ,
versterkt met toenmalig internationale
jeugd speler W olters. W ij wonnen met
3-2 . De directeur van VVV Maastricht
bood ons de volgende dag aan zijn gast
te zijn en dat hebben wij geweten. E r

Door al die tijd dat wij samenspeelden
was er een bijzondere band ontstaan,
waardoor naast de sportmomenten ook
buiten de sport wij veel met elkaar bezig
waren. Joop Vermeule was daar een
belangrijk onderdeel van. A ls
reserves kwamen daar B ram L eenards
en Henk B rogt bij. Dit team is tot 1955/ 56
bij elkaar gebleven, jongens vielen weg
door studie of werk in een andere stad of
militaire dienst. Deze band is tot nu
middels verschillende reü nieen
gebleven, hoewel er al een paar
overleden zijn. N a het uité é nvallen van dit

team speelde Joop in 1956 / 57 in Z ian 2
en promoveerde daarna naar Z ian 1. Z ijn
vervoer vanuit R otterdam werd opgelost
doordat hij met Joop van W oerkom kon
meerijden, deze woonde in S chiedam.
Joop van W oerkom was trouwens de
keeper van Z ian 1. I n 1958 moest Joop
Vermeule vanwege werk in R otterdam
helaas opzeggen. gf .spieren@ziggo.nl
jbvermeule@caiway .nl B ob B ouwman
Historisch- en f otoarchief H.Z .Z I A N
f otoarchief @hzzian.nl 2 4 sept.2 02 1.

P.S . De laatste tijd heb ik veel
historische overzichten mogen
schrijven over oude(re) leden. Leden die
al heel lang uit beeld zijn, maar toch onze
reü nieen blijven bezoeken.
De nabestaanden hebben kennelijk de
opdracht om hun oude sportvereniging
toch te inf ormeren; kennelijk hebben al
die leden genoten en “ geleef d” in hun
sporttijd van hun clubje !
Daarom ook nog de opmerking: G eef bij
verhuizing je bereikbaarheidsgegevens
altijd op aan de
ledenadministratie@hzzian.nl en laat de
vereniging niet spoorzoeken !! Bob.

1990 Z ian-Vit. R eunie. A W illems, A v W ijk, R N ieuwpoort, E dl C our, B
B ouwman, C h dl C our, E .en H vd K ley , J en B Vermeule , L B ouwman, J
N ieuwpoort.
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Verslag ALV 26 mei 2021
Aanwezig: Ron (vz), Marion, Lisa, Paul (secr)
Online: Wilma , Kim, Annelies, Annemieke (penningmeester)
1. Opening
De voorzitter opent deze bijzondere ledenvergadering. De leden zijn gevraagd om schrif telijk te
reageren op de beschikbaar gestelde jaarstukken. Fysi ek bijeenkomen was nog niet mogelijk
vanwege C orona.
De leden C aroline, Marc en S ven vragen zich af waarom het bestuur dan niet heef t besloten een
online vergadering te houden? E r zijn toch voldoende digitale mogelijkheden hiervoor? C aroline
geef t aan om die reden niet aan een schrif telijke vergadering deel te willen nemen.
De voorzitter licht de keuze voor een schrif telijke vergadering als volgt toe:
Het algemeen bestuur van H.Z .Z I A N houdt regelmatig digitale vergaderingen. Dat is een beperkt
groepje van 8 personen, is te overzien en er mag wat f out gaan. B ij een A L V van een rechtspersoon,
waarvoor door de politiek speciaal een tijdelijke wet is aangenomen, komt iets meer bij kijken.
De A L V van de K N Z B , waar 150 deelnemers aanwezig waren en wat begeleiding had van
een professioneel bureauen ingehuurde voorzitter, was voor mij als voorzitter (maar ook andere
bestuurders hebben verleden jaar geen goede ervaring gehad met de ALV van de KNZB) reden
om niet te pionieren met techniek, maar om een schrif telijke A L V te houden. A ls bestuur hebben we
ingecalculeerd dat we daar bij enkelen geen vrienden mee zouden maken, maar er
komt altijd weer een andere tijd waarin we graag f ysi ek vergaderen. Ondertussen blijven wij gewoon
het hele verenigingsjaar onze stinkende best doen om het iedereen, zoveel wij kunnen, naar de zin
te maken. Men zal hopelijk begrijpen dat ik geen nachtwerk wil maken van een A L V bij H.Z .Z I A N . B ij
de K N Z B is men om 2 3.30 uur gestopt en gaat het verder op een nog nader te bepalen datum. Dus
met de ervaring van de A L V van de K N Z B nog vers in het geheugen hebben we als A B voor optie B
gekozen. Schriftelijk! We wachten wel op betere tijden. Wij gaan als bestuur geen problemen uit de
weg, maar om afhankelijk te zijn van techniek die het bestuur niet tot in de finesse beheerst, is dat
vragen om problemen en f rustratie. W ij hopen als A B op betere tijden in 2 02 2 , waar een
f ysi eke A L V dan weer mogelijk is.
2 Ingekomen stukken
6 leden hebben per mail gereageerd. Hun vragen en opmerkingen komen aan de orde bij
de af zonderlijke agendapunten, zie aldaar.
De kascommissie heef t haar verslag ingediend, dit is bijgevoegd bij dit verslag.
3 Huldigingen
Jubilarissen zijn Gonnie Sartor (25 jaar lid), Michael Bach (40 jaar), Liesbeth Groen - Schmidt (50
jaar), Aad Oudt (60 jaar), Wil Hoogenkamp (75 jaar), Ada Ran - de Kok (80 jaar !!)
VAN HARTE GEFELICITEERD MET DIT JUBILEUM ! Deze jubilarissen ontvangen een attentie
thuis. Onze voorzitter R on Verroen is volgens de ledenadministratie 6 0 jaar lid. Hij ontvangt ter
plekke “ Het Vaccin” van VanK leef .
Vanwege het grotendeels vervallen waterpoloseizoen besluit het bestuur dit jaar geen S portbekers

uit te reiken. De vrijwilligersbokaal gaat naar Frank K eijser die al 50 jaar zwemles geef t in Forum
Kwadraat en daarvoor in de Vliegermolen (bij HZ&PC).
4. Notulen ALV 2020
Peter G roenendaal:
De notulen geven mij geen reden voor commentaar. I k vind het alleen jammer te moeten
constateren dat er tegenwoordig zo weinig leden aanwezig zijn.
Het bestuur beaamt dit en blijf t zoeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren.
Jeroen R uigrok:
I n het verslag wordt gesproken over de stugge samenwerking tussen andere verenigingen, op
welke gebieden enmet welke verenigingen bevindt deze stugge samenwerking?
A ntwoord secretaris:
De samenwerking binnen S tartgemeenschap W PDH is ooit opgezet om met meerdere
verenigingen het waterpolo in de Haagse regio op een hoger plan te brengen. Door samen de
schouders hieronder te zetten zou er een beter (financieel) draagvlak zijn om topwaterpolo te
beoef enen. B elangrijk onderdeel hiervan waren de Hof spetters, de zwemschool in het Hof bad.
Hieruit zouden opbrengsten gegenereerd worden die ten goede zouden komen aan de
zwemsport. Daar is echter nog nooit wat van terecht gekomen door tegenvallende inkomsten en te
hoge uitgaven. Dit schept voor de deelnemende vereniging het probleem dat er jaarlijks geld op taf el
moet komen om de tekorten van S G W PDH te dekken.
H.Z .Z I A N is bereid hieraan haar bijdrage te leveren, onder voorwaarden. Die zijn dat alle in W PDH
samenwerkende verenigingen een zelf de substantië le bijdrage leveren en dat
de startgemeenschappen S G R esidentie en W PDH samengaan. Hier hebben de andere
verenigingen, vooral C W P, problemen mee. C W P resideert in S G R esidentie en
wil daar geen concessies in doen. H.Z .Z I A N weigert om als enige vereniging alle tekorten van
W PDH te dekken. Dat kunnen wij ons ook helemaal niet veroorloven.
5. Jaarverslagen commissies
Peter G roenendaal:
De commissieverslagen geven ook geen reden voor commentaar. Maar, bij het overzicht van de
standen in de verschillende polo competities kan ik niet terugvinden op welke teams dit slaat.
A ntwoord Marion Vaalburg: wordt gemeld bij W PDH
6 Rekening 2020 en controle kascommissie
B ob B ouwman:
Dekken de steunmaatregelen van de G emeente de kosten die zijn gemaakt door H.Z .Z I A N
vanwege het niet innen van o.a. de contributies door zwembadsluiting ?
A ntwoord penningmeester:
Door het niet innen van de contributie van het 2e kwartaal 2020 heeft H.Z. Zian ongeveer € 64.000,00
minder ontvangen. H.Z. Zian heeft ontvangen/ moet nog ontvangen over 2020 ongeveer € 12.000,00
aan steunmaatregelen. Maar daarnaast hoef de H.Z .Z I A N aan de G emeente Den Haag ook
meerdere maanden geen huur te betalen. N iet alleen over de maanden van de L ock Down hoef de
H.Z .Z I A N geen huur te betalen maar ook over een aantal maanden toen we wel konden zwemmen
hoef de H.Z .Z I A N geen huur te betalen, zoals juni, juli, augustus en oktober.
De kascommissie is akkoord met de rekening 2020 (zie bijgevoegd verslag) en daarmee is het
bestuur decharge verleend.
7 Benoeming kascommissie 2021
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Jeroen R uigrok:
W at wordt er verwacht van de kascommissie? W at is de rol die hierin moet worden vervuld? I s de
boekhouding en de controle hiervan digitaal?
A ntwoord secretaris:
De kascommissie ofwel financiële commissie bestaat uit tenminste 2 leden die de boekhouding
controleren en accorderen (of niet). Doorgaans vindt de controle plaats na afloop van het boekjaar,
maar kan op verzoek van de kascommissie ook tussentijds plaatsvinden. De boekhouding is
digitaal, controle deels fysiek (steekproefsgewijs).
Jeroen R uigrok
I k stel me niet beschikbaar voor de kascommissie.
8 Vaststellen begroting 2021
Jeroen R uigrok:
Door meerdere begrotingen naast elkaar en interesse liep ik tegen een aantal vragen aan.
*
W at houden de lasten 4 0105, 4 012 5, 4 014 0, 4 06 30, 4 1150, 4 117 0, 4 2 100, 4 2 12 0, 4 2 14 0,
4 3150, 4 5110, 4 6 100, 4 6 130, 4 6 150 en 4 6 17 0 in? Deze al betref t W aterpolo G erelateerd.
*
W at houden de lasten 4 1180, 4 1190, 4 1595, 4 16 10, 4 8150, 4 82 50, 4 14 00, 4 82 7 0 in? Deze
al betref t W ebsite, C lubblad, Jeugdcommissie en vergoeding sportkader G erelateerd.
*
Onder wat is het H.Z .Z I A N hemelvaart kamp begroot? E n welk aandeel neemt dat in dit kopje
A ntwoord penningmeester: zie bijlage bij dit verslag
Jeroen R uigrok: G aat niet akkoord met begroting 2 02 1. Vindt een aantal begrotingsposten niet
geheel duidelijk.
Peter G roenendaal:
I k ga akkoord met de begroting 2 02 1
De andere leden hebben geen bezwaar gemaakt, daarmee is de begroting 2 02 1 aldus vastgesteld.
10 Bestuursverkiezing
Peter G roenendaal:
I k zou zo zeggen: Houd vast wat je hebt gezien de beperkte animo bij de leden voor dit soort
f uncties. I k ga dus akkoord met de benoemingen.
Jeroen R uigrok:
A kkoord met benoemingen. W ie zal vanaf 2 02 2 de taak van de voorzitter overnemen? Hoe handelt
H.Z .Z I A N hierin om niet plots voor een beslissing te staan?
A ntwoord secretaris:
R on Verroen heef t zijn vertrek ruim van te voren aangekondigd. A llereerst zal er door het bestuur
nu een profielschets worden opgesteld. Hiermee kunnen we gericht gaan werven. Daarbij zullen
we gebruik maken van sociale media, als L inkedI n en Facebook, onze website en het netwerk dat
diverse bestuursleden hebben. S uggesties voor mogelijke kandidaten zijn natuurlijk altijd van harte
welkom. Daarmee zijn de leden A nnemiek S tap en A nnelies S tap herbenoemd en treedt K im
S childkamp toe tot het bestuur.
11 Rondvraag
Jeroen R uigrok:
W at doet H.Z .Z I A N als moedervereniging voor hun leden aan de onzekerheid die elk jaar heerst van
de tak waterpolo(Waterpolo Den Haag) die elk jaar een onwijs te kort heeft en niet zeker is van het
bestaansrecht?
A ntwoord secretaris

Z oals bij agendapunt 4 al aangegeven willen wij een substantië le bijdrage leveren om W PDH
overeind te houden. E chter is er zoveel geld nodig dat wij dat niet alleen kunnen. R egelmatig is er
overleg met het bestuur W PDH, de andere verenigingen en, via de T Z DH, met de gemeente.
B erekeningen die op ons verzoek zijn gemaakt laten zien dat een gemiddelde waterpoloë r per
seizoen ruim € 2000,- per seizoen kost. Het grootste deel daarvan (70%) gaat naar de badhuur. Dit
willen wij bij de gemeente gaan aankaarten. Ons bestuurslid L isa van S lingerland zal een
onderzoekje doen naar hoe hoog de badhuurkosten zijn in andere gemeenten met topwaterpolo.
Daarmee zouden we een ext ra argument kunnen hebben in onderhandeling met de gemeente Den
Haag om wat aan de badhuur te doen en zo het waterpolo betaalbaar te houden.
B ob B ouwman
W elke plannen heef t het bestuur voor het 111 jarig bestaan op 2 9 november 2 02 2 ?
A ntwoord secretaris:
Dit jaar bestaan wij 110 jaar aangezien fusiepartner HZ&PC is opgericht in november (maand 11)
van 1911. G ezien onzekerheid of C orona in het najaar van 2 02 1 ons nog beperkingen oplegt heef t
het bestuur een 111 jarig jubileum in gedachten. Dat is over anderhalf jaar. T och lijkt het ons nuttig
om de voorbereiding hiervan na deze zomer te starten. Dan is er ruim de tijd om dit voor te bereiden.
E r zijn nog geen concrete plannen. Daartoe willen wij, net als in het verleden,
een jubileumcommissie (JuC) vormen. Daarvoor zullen wij allereerst een voorzitter gaan
benaderen. Deze kan vervolgens andere leden aanzoeken hieraan deel te nemen. Op
de sponsorrekening is een budget beschikbaar. I n 2 02 2 kunnen wij eventueel nog een aanvullend
bedrag begroten, eea af hankelijk van de plannen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en alle anderen voor hun bijdragen.
Onderstaande bespraken wij na afloop:
WPDH financiering.
*
*
*
*
*
*

*
*

K osten waterpoloë rs hoog = > aankaarten bij gemeente.
Marion vraagt aan Marco R eef naar rendement sponsorcommissie.
K osten besparen? B v krachttraining, keeperstrainer, teambudgetten.
Polosteden: badhuur R otterdam, L eiden etc. L isa gaat eea uitzoeken.
G arantstelling = 5000 is begroot
E r is 10000 toegezegd namens H.Z .Z I A N mits andere verenigingen dit ook bijdragen.
E ventueel 5000 ext ra mits W PDH en R esidentie samengevoegd worden.
Er is maximaal 20000 beschikbaar dwz 5000 begroot + 15000 resultaat 2020
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Spelregels en contributie 2021
W ij gaan ervan uit dat in 2 02 1 het C orona virus helaas nog aan de orde zal zijn. W ij verwijzen u
naar het protocol hierover op onze site. Z olang de beperkingen van kracht zijn mogen ouders niet
met hun kind mee het zwembad in. B ij baby- / peuters mag er 1 ouder mee.
Contributie
A lle contributiebedragen zijn per kwartaal verschuldigd, tenzij anders aangegeven. Dit bedrag
wordt door middel van automatische af schrijving van uw bankrekening af geschreven, telkens aan
het begin van het kwartaal. I n de loop van het jaar krijgt u vooraf per email een bericht van ons
dat het contributiebedrag zal worden af geschreven. Z orgt u dan dat uw saldo voldoende is om de
contributie af te schrijven?
Ons rekeningnummer is N L 54 I N G B 0000 107 3 00 ten name van
HA A G S E Z W E M E N POL OC L U B H.Z .Z I A N te Den Haag.
B ij aanvang van het lidmaatschap dient de contributie plus inschrijf geld 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. I s de contributie niet binnen veertien dagen na
de tweede aanmaning ontvangen, dan zal de vordering aan een incassobureau worden
overgedragen. A lle ext ra kosten komen dan voor uw rekening. W anneer de contributie niet met
een automatische incasso wordt geï nd, 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. N eem bij uw
inschrijving de pas die op naam van het nieuwe lid staat mee zodat deze gescand kan worden.
B ij 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:
·
I nschrijf kosten
·
Diplomazwemmen
·
S uperspettersprogramma
·
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 heef t 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 .Z I A N , postbus 6 102 0, 2 506 A A 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. W ij verzoeken u wel dit
alleen voorafgaande aan of na afloop van de zwemles te doen.
Diplomazwemmen
T wee of drie keer per jaar wordt er bij H.Z .Z I A N diplomazwemmen af genomen.
De instructeur beslist of het kind daaraan toe is. Hij/ zij zal dit graag aan u uitleggen. U wordt
vooraf geï nf ormeerd over de data en de gang van zaken. Deelname aan het diplomazwemmen
kan alleen als de volledige contributie is voldaan.
Lidmaatschapskaart (verenigingskaart)
U itsluitend na volledige invulling van de aanmeldingskaart ontvangt u de lidmaatschapskaart. Op
vertoon van de lidmaatschapskaart heef t u toegang tot de lessen. Vergeet hem dus niet.
Vertrouwenspersonen: H.Z .Z I A N heef t 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 HaZ ie-aan’ . Deze wordt in het zwembad
uitgereikt. Het clubblad is ook digitaal te lezen via www.hzzian.nl voor het geval u een exe mplaar
gemist heef t.
Adres- en andere wijzigingen of opzegging lidmaatschap
G aat u verhuizen of wijzigt uw emailadres, telef oonnummer of banknummer? G eef 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. I s de genoemde termijn niet in acht genomen, dan is de contributie voor
een volgende kalendermaand geheel verschuldigd.
Z olang opzeggen van het lidmaatschap niet op de juiste manier gebeurt, blijf t u contributie
plichtig.
A lle wijzigingen en opzegging kunnen als volgt geschieden:
a.
S chrif telijk naar de ledenadministratie: Postbus 6 102 0, 2 506 A A DE N HA A G
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: W ilt u zo vriendelijk zijn om in het kader van de privacyr egeling alleen f oto’ 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) *)
B aby- / peuterzwemmen, per kwartaal
B aby- / 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) *)
W aterpolo per kwartaal
T op waterpolo W PDH per kwartaal
S tartvergunning vanaf 12 jaar per kalenderjaar
A dministratief 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 -4 6 2 812 07
Algemeen postadres:
Postbus 6 102 0, 2 506 A A DE N
Bankrekening:
N L 54 I N G B 0000 107 300
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
S ecretaris:
L edenadministratie:

HA A G

R on Verroen
Marion Vaalburg
A nnemieke S tap
Paul W estra
Postbus 6 102 0 2 506 A A DE N HA A G
B ank: N L 54 I N G B 0000 107 3 00
L eszwemmen:
diverse baden
W aterpolo:
Marion Vaalburg en Jeroen R uigrok
W aterpolowedstr.secr.:
Marion Vaalburg
Foto- en historisch archief : B ob B ouwman
Ooievaarspas:
Jeugdcommissie
diverse leden
R edactie HaZ ie-aan:
Peter G iesekam
W ebsite:
Jeroen R uigrok
VC P:
Hugo Q uartel 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
f otoarchief @hzzian.nl
ooievaarspas@hzzian.nl
jeugdcommissie@hzzian.nl
redactie@hzzian.nl
website@hzzian.nl
vertrouwenspersoon@hzzian.nl

Z wemvereniging 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

