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Van de
redactie
Beste lezer,

Ook wil ik graag een rectificatie
doorgeven. In nummer 3 hebben jullie
Dit is alweer het laatste clubblad van
een mooi stuk over Frank Keijser
2021. Ik wil graag alle (oud) leden
kunnen lezen. Helaas stond zijn
bedanken die het afgelopen jaar iets voor achternaam verkeerd gespeld. Sorry
dit clubblad hebben gedaan. Zonder kopij daarvoor. Dit was een slordige fout!
kan ik geen clubblad maken.
Veel leesplezier en ...
Vorige keer was ik blij dat we weer meer
konden qua coronamaatregelen, maar
en........
helaas was dit voor korte duur. Geen
een sportief
enkele ouders mogen het schoolgebouw
naar binnen. Bijna alles is tot 17 uur open en een gezond
!!!
en dat is een rot tijd voor vele
Nederlanders. Vooral als je een fulltime
Peter
job hebt. Voor mij is het lastig om na mijn
werk nog naar de sportschool te gaan.

2022!

Dit tijdstip is ook vervelend voor alle
zwemlessen en trainingen. Dan zijn de
zwembaden eindelijk open en dan
blijft het nog beperkt. Gelukkig ging het
diplomazwemmen wel door. Paul Westra
heeft hier een verslag over geschreven.
Zie bladzijde 18.
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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 sportvrienden,
In de vorige HaZie-AAN schreef ik dat
ik hoopte dat de lastige tijd achter de
rug was. Dat was ijdele hoop blijkt nu.
Tot nader bericht heeft de overheid
besloten om zwembaden na 17.00 uur
gesloten te houden. Wie dit beleid nog
begrijpt mag het zeggen. Maar we gaan
er niet veel woorden aan
spenderen want dit jaar bestond onze
club 110 jaar. Eigenlijk een reden om
een flink feest te bouwen en dat kunnen
we, terugkijkend op ons 100 jarig
bestaan en onze nieuwjaars recepties.
Maar alles is nu wat onzeker en het
bestuur heeft gemeend om dan maar in
2022 het 111 jarig bestaan te vieren. Er
is een mooi bedrag voor uitgetrokken en
laten we hopen dat 29 november 2022
een gedenkwaardige dag gaat worden.

H.Z.ZIAN, kijk dan op onze website
www.hzzian.nl, waar Bob Bouwman een
mooi overzicht heeft laten plaatsen.
We proberen zoveel mogelijk leden en
oud-leden te bereiken. Weet u nog
oud-leden die graag een HaZie-AAN in
de aanloop naar ons jubileum
toegezonden willen krijgen, stuur ons
een berichtje. U weet hopelijk dat dit
blad ook te leen is op onze website.
Mede namens het bestuur wens ik u
fijne Kerstdagen, een spetterende
jaarwisseling en een gezond en sportief
2022 en tot 29 november 2022.
Ron Verroen, voorzitter H.Z.ZIAN.

Het bestuur is bezig met ideeën te
verwerken in een draaiboek. Mocht u
nog wat ideeën hebben of mee willen
werken, een emailtje naar
secretaris@hzzian of
voorzitter@hzzian is dan voldoende.
Wij nemen dan contact op met u. Wilt
u iets meer weten over de historie van
Vroege

rk
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‘Freestyle Painten’ voor
vrijwilligers H.Z.ZIAN
H.Z.ZIAN is trots én zuinig op zijn
vrijwilligers. Dat is bij verenigingen zeker
geen vanzelfsprekendheid maar bij ons
ligt dat gelukkig anders. De club wilde
functionarissen die zich belangeloos
voor de vereniging inzetten bedanken
en deed dat op ludieke wijze. Iedereen
die de uitnodiging aanvaardde werd op
zondagmiddag 31 oktober ontvangen bij
de ‘Freestyle Paintbar’ in de Rijswijkse
Van Gijnstraat. Stel je voor: een oud
fabriekspand met daarin verschillende
ondernemingen gevestigd. Waaronder
een hele etage in gebruik van
de ‘Freestyle Paintbar’. Een deskundig
en zeer vriendelijk geleid atelier, waar je
terecht kunt voor het leren van
allerhande schildertechnieken.
Waaronder dus het zogenaamde
‘Freestyle Painten’. Niemand van de
aanwezigen, behalve Ron Verroen, was
bekend met dit fenomeen.
De voorzitter was namelijk al eens met
zijn kleindochter in de immense hal waar
alles kunst ademt, aan de slag

geweest. Hij wist dus al dat ‘Freestyle
Painten’ er op neer komt dat je een schilderdoek geheel naar eigen keuze mag invullen. Lekker losgaan met verf dus. Het
maakt niet uit wat je doet, welke kleuren
je
gebruikt en welk onderwerp je kiest. Als
het maar helemaal jouw ding is. Leef je
uit, zo bleek uit de vlotte introductie.
Vervolgens werden de aankomend
kunstenaars in een witte overall
gehesen, want het gaat er in de hal waar
dit bijzondere ritueel plaatsvindt soms
stevig aan toe. Ook de ZIAN-esen lieten
zich niet onbetuigd. Aanvankelijk wat
onwennig (want waar mag je je zo met
verf uitleven als hier) maar eenmaal de
schroom overwonnen, kreeg

het twintigtal enthousiastelingen de
smaak te pakken. Er werd gerold,
gespetterd, gesprayd en gekwast. Toen
na een uur of twee creatief zwoegen de
kunstwerken in de droogrekken werden
opgeslagen hoorde je overal een
spontaan: “Dit was écht heel léúk!”
Verbazing over de eigen onvermoede
creatieve kwaliteiten alom.
Het gezelschap zette zich vervolgens
aan een borrel, waar de enthousiaste
ervaringen werden uitgewisseld. Een en
ander werd later gecombineerd met een
uitstekende roti, waarna de ploeg met
een “We komen zeker nog eens terug”
afscheid nam. Overigens niet nadat de
aanwezige bestuursleden voor deze
bijzonder geslaagde happening waren
bedankt.
Jos Praat
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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. 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 Soemanta-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 Keus
Richard Keus
R.F.Wesselius
Hedy Guds
R.L.A. de Vrueh

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 Mensonidas
Hilde en Krik Parrel
Jos en Wil Praat
Ada en Erik Ran
Ron Verroen
Marinus van Scheers
Paul Metz
Ruud van der Vegt
Miriam Eggermont
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“2G in het Hofbad”

Speaker Jos van Kuijeren

In het weekeinde van 3, 4 en 5
december werden in het Hofbad de
Nederlandse kampioenschappen
zwemmen kortebaan gehouden.
De organisatie was in handen van de
KNZB en de Blue Marlins, de nieuwe
coalitie tussen zwemclubs uit Den Haag
en Rotterdam. De ervaren Ed de Kievit
en zijn mensen zetten weer een strak
georganiseerd en perfect verlopen
evenement neer dat volledig recht
deed aan de status van een NK. Omdat
er geen publiek aanwezig mocht zijn
werden alle races life-gestreamd. Twee
speakers, waaronder uiteraard
de vertrouwde allesweter Jos van
Kuijeren, waren luid en duidelijk en zeer
ter zake kundig.

De enorme batterij technische
hulpmiddelen regelde tijdens het
voorstellen van de deelnemers de
namen op het scorebord en zorgde dat
tijdens de wedstrijden direct alle
tussentijden en eindtijden werden
weergegeven. Stopwatches behoren in
het Hofbad ook al lang tot de verleden
tijd, want de officials beschikken over
een elektronische registratie, direct met
het startblok verbonden. Zeer
indrukwekkend om weer eens mee te
maken hoe zo’n giga-evenement in de
optimale ambiance van het Hofbad op
rolletjes verloopt.

Daarnaast: om het uur moest het
zwembad leeg zodat er gelucht kon
worden. En natuurlijk moest om 17.00
uur de tent ontruimd en de boel op slot.

Geen stopwatches meer.

Normaliter meld je je als journalist
tevoren aan bij de organisatie en loop je
met een ‘goedemorgen’ het bad in. Maar
vanwege de recente coronamaatregelen
ging het nu anders en Ed legde mij
telefonisch uit hoe binnen te komen.
“Je moet je per email melden bij Hans
Nieuwenburg van de KNZB en wij
krijgen die melding vervolgens door. Je
bent dan geregistreerd en we weten dat je
komt. In het bad scannen we je QR-code.
Alleen wanneer je bent
gevaccineerd kun je namelijk toegang
krijgen. Dan volgt een sneltest. Dat is
voor iedereen verplicht en alleen bij een
negatieve uitslag mag je het bad in. Waar
een mondkapje voor niet-zwemmers
verplicht is.” Waarmee de organisatie het
KNZB-protocol nauwgezet volgt. Ga er
maar aanstaan: 671 zwemmers in totaal
getest, plus daarbij ook nog eens een
vijftigtal medewerkers en officials.

Fotograaf Frank van Leeuwen (l) en
Jos Praat

Streng? Dat mag je zeggen. Nodig?
Zeker. Moeilijk? Absoluut niet.
Bij niemand die ik sprak bespeurde ik
enige weerstand tegen de maatregelen.
Het blijkt dus prima te kunnen, zo’n 2G
beleid. Want dat werd hier gedurende
drie dagen gevoerd. 2G houdt namelijk
in dat op die plaatsen waar het
coronatoegangsbewijs verplicht is,
alleen mensen worden toegelaten die
gevaccineerd zijn of van het virus
genezen. Het demissionaire kabinet
denkt aan toepassing van dit beleid in
zogenaamde ‘hoogrisico-omgevingen’,
zoals (nacht)horeca en discotheken.
Zwemwedstrijden worden daarbij niet

>
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genoemd maar de organisatie in het
Hofbad nam zijn verantwoordelijkheid en
-uiteraard- geen risico. Dus waar zeuren
al die parlementariërs toch over?

kan rechtvaardigen, mag dit alleen
als aan heel strikte voorwaarden is
voldaan, en alleen als alle andere,
minder vergaande maatregelen niet
meer volstaan. Het demissionaire
kabinet heeft onvoldoende
onderbouwd waarom uitbreiding van
het coronatoegangsbewijs naar werk
en onderwijs, en de invoering van 2G
nu noodzakelijk zijn’ aldus het College.

‘En hier zijn uw officials”

De criticasters van het voorgestelde
2G-beleid in de Tweede Kamer weten
zich gesteund door het College voor de
Rechten van de Mens. Dat stelt op zijn
website: ‘De positieve coronatests lopen
in snel tempo op. Het demissionair
kabinet wil daarom noodwetgeving
voorbereiden om de verspreiding van het
virus af te remmen. Men wil een
coronatoegangsbewijs op de werkvloer
mogelijk maken en in het onderwijs
verplichten. Als de situatie nog verergert
overweegt het kabinet bovendien een
2G-beleid in te voeren voor
hoogrisico-omgevingen. Hoewel
de bestrijding van het coronavirus een
(tijdelijke) inperking van onze vrijheden

volledig geautomatiseerd
jurysecretariaat

‘Ja hoor’, denk je dan wanneer je dat
leest. Er zal aan een bureau wel diep
en deskundig over zijn doorgedacht
maar de meeste burgers leven toch
echt in een andere film. Die willen zsm
van Corona af en de draad weer
oppakken. Dat gepolder en angst voor
de achterban helpt niet om dat virus
onder controle te krijgen. Overvolle
IC’s, volledig doorgedraaid medisch en
-zorgpersoneel, anderhalf miljoen

ongevaccineerden, oplopende
sterftecijfers en uitgestelde noodzakelijke
medische behandelingen.
Ondernemingen naar de gallemieze, de
horeca en theaters op hun rug,
sporttrainingen en competities plat en
zwemlessen onderbroken. Dat is de prijs
die nu wordt betaald. Rechtvaardigt dat
alles nog steeds geen 2G beleid? Het zou
toch handig zijn geweest wanneer
iemand van dat college samen met wat
kamerleden hun licht hadden
opgestoken bij de gang van zaken
tijdens dit NK. Hadden ze kunnen
ervaren hoe je, door enkele
hindernissen te nemen, vanuit een
gezamenlijk belang je doelen kunt
bereiken. In dit geval: safe en onder
maximale condities kunnen sporten.
Met dank aan Jos Praat

Regiekamer

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

Op zondag 7 november mocht ik weer
aanwezig zijn tijdens de ouder-en-kind
zwemlessen in de Escamphof. Ik kom
nu al 10 jaar begin november foto’s
maken en iedere keer is het wat mij
betreft weer een feestje. Leuk om
regelmatig bekende gezichten te zien bij
de kinderen en hun ouders en
de lesgevers van H.Z.ZIAN zijn
natuurlijk ook geweldig. Ik kom in heel
veel zwembaden en kan gerust zeggen
dat de meeste kinderen erg vrij zijn in
het water. Geweldig om te zien en
onderwater te mogen vastleggen.
Tot volgend jaar!
Groet Monique Hassink
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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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Diplomazwemmen in coronatijd
Terwijl de lockdown van het Kabinet de
door de weekse zwemlessen heeft
stilgelegd hebben in het weekeinde van
11 en 12 december een heleboel
leerlingen toch hun zwemdiploma
kunnen behalen.
Op zaterdag 11 december waren er in
het Zuiderpark 70 kandidaten voor de
diploma’s A en B. Ouders konden helaas
niet op de tribune het diplomazwemmen
volgen. Via de ramen aan
de achterzijde van het zwembad en een
livestream konden ze toch iets
meekrijgen van het examen. Alle
kandidaten voor A en B kwamen na
afloop trots met het zwemdiploma in de
hand naar buiten.

Zondag 12 december was het de beurt
aan de zwemdiploma’s C en
Zwemvaardigheid 1,2 en 3. Totaal zo’n
50 kandidaten moesten diverse
onderdelen afwerken met duikscherm,
wakzeil, matten, kaplaarzen, pionnen,
hoepels en ballen. Het leek soms wel
een circus. Het was even spannend,
maar .... Max Verstappen is
wereldkampioen geworden en alle
leerlingen zijn geslaagd. Een geweldige
prestatie in deze onzekere tijden.
Natuurlijk ook dank aan alle vrijwilligers
die hun weekend hebben opgeofferd om
dit mogelijk te maken: badassistenten,
groepsleiders, beoordelaars en de
dames van de administratie. Het is het
waard met 120 blije kinderen.
Op naar 2022. Fijne feestdagen!
Met dank aan Paul Westra.
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Happycopy.nl verzorgt het drukken van het clubblad de HaZie-aan

Kleurwedstrijd + spelregels
Kleurplaat richtlijnen:

Beste meisjes en jongens.
Heb je zin om eens lekker te kleuren?
Het bestuur van H.Z.ZIAN stelt voor 4
leeftijdklassen,
3 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. Schrijf er wel je naam,
je adres en geboortedatum op.

14

Naam:
Adres:
Zwembad:

Geboortedatum:
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Bedankbrief Hedy Guds

Vertaling brief:
Zaterdag 20 november 2021
Oktober 5 jaar geleden
wilde ik graag een stageplek
voor een seniorensport
begeleiders cursusje voor
Mijlmer-plussers. Ik viel
pardoes in het Bijlmerbad.
...met mijn neus in de boter blijkt.
Roeping= watervrees wegnemen
bij jong en oud van alle landen.
Nu 5 jaar en 3 corona lockdowns
verder heb ik mijn eerste professionele
zweminstructeursweekend gehad.
Dankzij de liefde- en geduld van heuze
HZiaanden ben ik Europees zwemdocent.
Dankx1000 Paul, Moniek, Lex en de rex!
Hedy Guds

Pieten bij
zwemmen

De foto’s zijn helaas van vorig jaar. Fotopiet was dit
jaar niet aanwezig.

Het
wat zijn
anders
danPieten
anderelangs
jaren,
maar in de
Ook liep
dit jaar
er weer
geweest
de
Pieten
Haagse
baden anders
waar H.Z.Zian
baden.
Datzijn
gingbijin de
sommige
gevallen
dan
les
geeft
wel
langs
gekomen!
Vanwege
normaal, maar dat mocht de pret niet drukken. Zo
de maatregelen konden de Pieten alleen een
mochten ze in de Haagse zwembaden de zwemzaal niet op, maar hebben ze in sommige gevallen
bezoekje brengen tijdens de zwemlessen in
tochEscamphof
nog stukjesen
vanhet
de Zuiderpark
lessen bekeken
vanzaterdag.
achter bijvoorbeeld ramen, om te zien of de kinderen al
de
op de
beterhadden
kondende
zwemmen
jaren
ervoor.
In het Forum Kwadraat te Voorburg hadden de
Hier
Pieten erdan
eendeleuk
feestje
van
gemaakt
en hebben
kinderen
allemaal
wat
kinderen geluk,
wantde
daar
mochten
ze wel gewoon
de zwemzaal op. Ook in het Zuiderpark op
lekkers
gekregen.
zaterdag was het een beetje bijzonder, want daar zwommen de kinderen van zwemvaardigheid 1 en

2 hun diploma af. Daar zagen de Pieten de kans om ook een keer zwemdiploma’s uitgedeeld te

Ook waren de Pieten langs de baden geweest die
hebben, dus hebben zij dat op zich genomen. En natuurlijk hebben alle kinderen een kleinigheidje
dicht waren. Hier was het vaak koud en donker,
gekregen
afloop.
maar
tochna
gingen
de kinderen met een warm gevoel
weg. Ondanks dat niet alle kinderen kwamen die
les hadden op die locaties, zijn er toch een enkeling
geweest die gezellig met Piet een praatje hebben
gemaakt, op de foto zijn gegaan of zelfs met
de Pieten hebben gedanst!
Hopelijk kunnen volgend jaar de Pieten weer
gezellig een bende maken en liedjes zingen
met de kinderen tijdens de zwemles in plaats
van voor een dichte deur te staan. Toch hebben
veel kinderen kunnen genieten van wat lekkers
of een leuk badspeeltje voor de allerkleinsten!
Met dank aan Stef van de jeugdcommissie.

Met dank aan de jeugdcommissie.

Tot volgend jaar :)!

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 pakt eerste drie punten
Eindelijk konden ze lachen, de
mannen van Waterpolo Den Haag.
Na dertien verloren duels behaalde
de ploeg met 12-10 op PSV zijn
eerste zege in de eredivisie.
De Haagse doelman Joris Geurts
deelde in het Zuiderparkbad volop in
de feestvreugde maar was niet
helemaal tevreden over zijn optreden.
„Ik miste een paar schoten die ik
anders zou hebben. De druk was
hoog, want je moet alle eerste ballen
pakken. Kom je met 4-0 achter, dan
is het klaar” wist het 19-jarige talent.
„Het was een lastige wedstrijd voor
beide keepers. Dit is een klein bad,
waarbij iedereen op een kluitje ligt
en je dus alles super geconcentreerd
moet volgen.” Zo legde bijvoorbeeld
de door vier man gedekte Koen
Heiden de PSV-doelman volledig
in de luren (9-7). „We wonnen deze
pot door met ons koppie te blijven
spelen, anders dan in de eindfase
van de bijna remise met Polar Bears
vorige week” concludeerde Mark van
Engelen zaterdagavond. Het Haags
collectief zette het overwicht om in
een constante voorsprong, die in de
tweede periode tot 5-2 opliep. „We
gaan toch niet weer de bietenbrug

op he?” vroeg de Haagse coach zich
echter halverwege het vierde kwart bij
een 10-9 marge van
de Eindhovenaren af. Maar dankzij
de derde treffers van Fabian van
Niekerk en Bart Turk heroverden de
‘Ooievaars’ het voordeel.
Veertig seconden voor tijd deelde
Jorick Amesz met een ziedend schot
de genadeklap uit.
Bron: AD/HC/6-12-2021/Jos Praat
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Zwitserse international gedijt bij
Waterpolo Den Haag
Gefascineerd volgden de
bewoners van Ipse in Nootdorp via
een lifestream een wedstrijd van de
Zwitserse nationale poloselectie.
Deze kennismaking met waterpolo
dankten de cliënten van het
zorgcentrum aan
activiteitenbegeleidster en polotalent
Lotti Verhagen.
„De bewoners kenden het waterpolo
niet en vonden het geweldig” merkte
de Zwitserse. Lotti keerde onlangs
tijdens een tussenjaar terug bij
Waterpolo Den Haag en werkt
sindsdien tijdelijk in de
gehandicaptenzorg. Maar het
polocollectief en de bewoners bij Ipse
moeten het nu even zonder
de international doen. Vandaag
vertrekt Lotti namelijk met
het Zwitserse nationale team
voor een trainingsweek naar het
Kroatische Split. „Daarna trainen we
nog een week in Zwitserland. Want in
februari wacht ons
het EK-kwalificatietoernooi in
Beograd.” In de Servische hoofdstad
spelen de Zwitsers onder leiding van
coaches Sablic en Bajkovic met vijf
naties een competitie om een plek
bij de Europese finalestrijd. „Tegen
de Belgen speelden we eerder, die
moeten we kunnen hebben. Turkije is
een vraagteken maar de Serven en
de Grieken, die kennen we. Vooral
de wedstrijd met de oppermachtige
Grieken gaat pijn doen” weet ze. Toch
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acht de in Basel geboren speelster de
Zwitsers niet kansloos tot
het bereiken van het Europees
titeltoernooi. „Zowel de vrouwen als
de mannen maakten veel progressie,
dus ik ben vol goede hoop” aldus de
dochter van Nederlandse ouders.
Met haar knalrode Zwitserse outfit en
lichte accent is Lotti een
opvallende verschijning bij de Haagse
‘Ooievaars’. Ze voelt zich volledig
geaccepteerd bij de goed
presterende eersteklassers, voor
wie ze regelmatig scoort. „Drie jaar
geleden speelde ik ook een tijd in
Den Haag en dat ik daardoor de
meeste meiden al kende is prettig.”
In de tussentijd werd het blonde talent
met de vrouwen van Schwimmclub
Horgen uit Zürich Zwitsers kampioen.
„Zürich ligt een uurtje rijden van
Basel. Een kippeneindje vergeleken
met de ritten die we drie jaar geleden
maakten. Toen reed mijn vader mij
wekelijks op en neer van Basel naar
Den Haag.” Haar Haagse coach
beaamt dat zijn alom gewaardeerde
aanwinst een opvallende sportieve
ontwikkeling doormaakte. „Dat Lotti in
haar thuisland samen met
de mannen trainde is te merken, want
ze heeft grote stappen gemaakt. Ze is
snel, aanspeelbaar en beschikt over
een snoeihard schot. Ze kan zeker tot
een waardevolle eredivisionist
doorgroeien” weet Anton Heiden.

Lotti: „Ik hoop lekker veel wedstrijden
voor Den Haag te spelen. Daarna
volgt thuis een opleiding in
de gehandicaptenzorg, want daar ligt
mijn hart.”
Bron: AD/HC/2-12-2021/Jos Praat
Foto: Sportsnap.nl

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Zian naar Navia.

HZ&PC, Zian en Vitesse tegenwoordig H.Z.ZIAN
hebben vroegàh veel langebaan
wedstrijden gezwommen. Tegenwoordig is
langebaan zwemmen in een 50 meter bad, maar
vroegàh was het in de buitenlucht, gewoon in
meren, rivieren, kanalen, zelfs in zeeën, zoals
b.v. de kanaal oversteek Engeland-Frankrijk.
Tegenwoordig wordt meer de kreet
“Openwaterzwemmen” gebruikt. Onderstaand
staat verslag van een langebaan in de rivier
Navia in Noord-West Spanje. Waar we een
aantal malen aan meegedaan hebben.

Den Haag naar Navia, een klein plaatsje aan de
Costa Verde-Golf van Biscaje tussen
Luarca en Ribadeo . Een plaatsje van ca 8000
inwoners met een oppervlakte van ca 63 km2 in
een prachtig natuurgebied, een prachtig strand
en een natuurrijke vallei waar de Ria de Navia
doorstroomt en uitmondt in de Golf van Biscaje.

Langebaan 2 1966. Zian naar Navia.

1966 Spanje-Costa Verde-Navia.
Landkaart tussen Luarca en Ribadeo

Een autotocht van ca 1600 km enkele reis. Zian
ging er met 17 deelnemers heen en dat waren
Jeannet Witmar, Alice Keus, Anke vd Ziel,
Anneke Schouten, Berry Kirkenir, Madeleine
van de Velden, Jolanda Scheiwe, Ingrid Lapaer,
Guillaume Becker, Ron Verroen, Larry Meenk,
John Nuddelly, Andries Bartels en Richard
Veer. Onder algehele leiding van onze trainer/
coach Charles Razoux Schultz. Er werden 2
1966 Navia Spanje. Costa Verde.
Navia logo 9º zwemtocht stroomafwaarts

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in
Eindhoven kreeg Zian een uitnodiging voor top
zwemmers voor een trip naar Spanje. Er moest
heel snel van alles geregeld worden want de
laatste NK dag was 31 juli en op maandag 8
augustus moest er vetrokken worden vanuit

VW busjes gehuurd welke door Arie Willems en
Nico Witmar bestuurd werden. Eef Veer en Aad
Oudt waren ’s morgens vroeg al vertrokken met
een Fiat om naar Clermond Ferrant te rijden om
Rob Vonk, Robbie Boers, Jan-Evert Veer op te
halen welke eerst nog in de Nationale
jeugdploeg moesten zwemmen tegen Franrijk.
De eerste overnachting was in een hotel in Tours
en de volgende stop was in
Bayonne-St. Jean du Port waar in 2 grote
tenten werd geslapen. Woensdag vertrokken
de 3 auto’s richting Spanje. De busjes via een
bergroute, de Fiat ging terug naar Bayonne om
overnachting te reserveren voor de terugtocht.
Tussen San Sebastian en Bilbao zouden zij
elkaar weer treffen om gezamenlijk op te
stomen naar Navia. Maar er kwam helemaal
niemand, dus zijn ze spoorslags door gereden
richting Navia, maar om half één ’s nachts, ze
waren toen in Salas, gaar, hebben zij een
slaapplaats opgezocht, 3 man in een 2 persoons
appartement 2 in de auto….. Zij waren toen ca
80 km verwijderd van Navia.
De volgende morgen naar Navia, maar van de
anderen nog steeds geen spoor. Dus ongerust,
Maar er bestonden nog geen mobile telefoons
dus afgewacht in het clubhuis aan het strand.
Laat in de avond kwamen de 2 andere auto’s
aan; zij hadden moeilijkheden gehad bij de
Spaanse grens, met de Spaanse politie i.v.m.
mogelijk vals geld en tenslotte pech met de 2
gehuurde busjes in Oviedo.

1966 Zian in Navia. Oviedo.
Autopech.Diny de Bruijn, Jolanda
Scheiwe Ingrid Lapaer, Andries
Bartels,Ron Verroen, Berry Kirkenier,
R Vonk

Daarna kon Zian zich gaan voorbereiden , het
was inmiddels vrijdag, op de langebaan van
zondag. Het ging om 1600 meter voor de dames
en 2400 meter voor de heren stroomafwaarts.
Het zou de 9º editie worden, georganiseerd
door de Spanjaarden; er waren ca 200
deelnemers, waaronder behalve de
Nederlanders ook de winnaar van vorig jaar
Carlos Caballer van C.N. Judizmendi en Carlos
Bremon van de F. Deracion Gallega en
topsporters van het team van La Coruña.
Na de verkenning en training hoorde er voor de
Zian leden ook genieten bij van de prachtige
natuur en het bijbehorend strand.

1966 Zian in Navia. Oviedo.
Autopech. Diny de Bruijn, Jolanda
Scheiwe, Ingrid Lapaer, Andries
Bartels, Ron Verroen, Larry Meenk.
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1966 Zian in Navia. Het strand met
Jeannet Witmar, Andries Bartels,
Ron Verroen.

Helaas hadden de beste deelnemers van Real
Madrid en Portugal moeten afzeggen wegens
andere (zwem)verplichtingen, dat was een
teleurstelling voor de organisatie.
Zondagmiddag werden de zwemmers en de
coach met zijn allen in een boot gepropt die
hen naar de start bracht. Er was eerst een valse
start, hoe stel je je dat voor…. , daarna een of
andere Spaanse heer, die het start teken gaf
en de hele mensen massa in het koude water
plonsde.

1966 Navia Boot afgeladen met
zwemmers richting start.
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1966 Navia CharlesRazouxSchultz
op volgboot.

Om 3 uur vertrokken de dames voor de 1600
meter, waarbij halverwege de bochtige tocht
Ingrid Lapaer op kop lag, direct gevolgd door
Alice Keus, Maria Rosa Sanchez en een
goede groep waaronder de Asturiaanse
Paquita Castro van C.N. Santa Olaya de Gijon.
Op 5 meter volgden toen de rest van de
deelnemers verspreid zwemmend. Vlakbij de
finish moesten de zwemmers onder 2 bruggen
door die bijna doorbogen van de
mensenmenigte en dan op naar de haven waar
een boot functioneerde als finish. Ingrid kwam
als eerste aan in een tijd van 17-3”,
direct gevolgd door team genoot Alice in 17’33”. Anneke Schouten werd 5º in 18-35”.
Maria en Paquita werden respectievelijk 3º
en 4º. Madeleine werd 6º, Anke 7º en Diny de
Bruyn bezette plaats 9, Jolanda Scheiwe,
Jeannet Witmar en Berry Kirkenir werden resp.
11, 12 en 13.
Om 3.30 uur vetrokken de heren voor de 2400
meter. Op 1000 meter lag Ron Verroen op kop,
direct gevolgd door Rob Vonk, Guillaume

1966 Zian. Brug over rivier Navia.

Becker, Alberto Rodriguez en de winnaar van
vorig jaar Carlos Cabalteraron. Maar op het
meest emotionele moment werd Ron (20’-05”)
ingehaald door de eindsprint van Aad Oudt
(20’-04”).

spreken de overwinnaars). Hier een kort
uittreksel van het interview in La Voz de
Asturias met deze 2 overwinnaars:
Ingrid Lapaer was de winnares bij de vrouwen,
zij is blond en heeft gekruld haar en wijdt zich
bijna totaal aan sport, waaronder waterpolo.
Ik ben kampioen van den Haag op de 100 m.
, 200 m. en 1500 m vrij., maar dit alles in de
jeugd categorie, ik ben pas 17 jaar. Vond je de
afdaling moeilijk ? Neen ik was er zeker van
dat het mij zou lukken en had mij goed
voorbereid. Dit was de eerste keer dat je
meedoet, hoe vond je de sfeer ? Oh geweldig!
Het vele publiek moedigde goed aan, Ik hoop
het volgend jaar terug te komen. Tot ziens dus.

1966 Navia Spanje 16-8.. Finish. Aad
Oudt 1º p.(20.04 min.), Ron Verroen
2º p. (20.05 min).

Dan ontwikkelt zich ook nog een enorme strijd
tussen Carlos Bremón (20’-34”) en Rob Vonk
(20’-38”). Rob Boers wordt 5º in 21’-09”,
Jan-Evert Veer wordt 6º (21’-36”),
Guillaume Becker 8º in 21’-58”, Andries Bartels
12º in 22’-17”.
De plaatselijke krant “La Voz de Asturias” geeft
aan dat Los holandesos zich gehouden
hebben zoals zij zich van te voren als
favorieten gepresenteerd hadden. Het viel mij
op dat de plaatselijke nieuwsmedia er zich
behoorlijk mee bezig gehouden hebben met als
krantenkoppen: Los holandesos al Copo
(omsingeling); Los holandesos plantaron su
pica en Navia; en Hablan los vencedores (wij

1966 Navia Zian Aad Oudt, Ingrid
Lapaer in dagblad La voz de
Asturias.
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1966 Navia Spanje 16-8. La Voz de
Asturias Interview Aad Oudt.

Aad Oudt was de andere overwinnaar. Hij
is een sprinter en was deelnemer op de
Olympische Spelen van Tokio. Hij spreekt goed
Frans, hierdoor was de dialoog
gemakkelijk. Vraag: Hoe legt U de
overwinning uit die U bereikte op de laatste
meters? Nu mijn concurrent was moe en dit
verhinderde hem te versnellen zo vlak voor de
finish. Dat was de sleutel van mijn triomf. Wat
is Uw sportieve geschiedenis? Ik ben
Nederlands kampioen op de 100 m. en 200
m. vrij. Mijn record is 56,4 s. Welke activiteiten
doet U naast de sport ? Ik ben student rechten
en economie. Ik had nog geen tijd om deze
studies af te maken ik ben nog maar 20 jaar.
Wat vindt U van deze IXº internationale
afdaling van de Ria de Navia ? Alles is
prachtig, zeer goed georganiseerd, prima en
veel publiek. Enige moeilijkheid waren
de volgboten die veroorzaken golven die je
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desoriënteren. Nog Iets ? Ja, het plezier en
de grote gastvrijheid en enthousiasme van dit
Spaanse dorp. Ik ben tevreden over mijn triomf
en over de manier zoals jullie zijn. Ik hoop
volgend jaar terug te komen. Zeker Spanje is
zo verschillend !
Bij de prijsuitreiking stond het hele dorp op zijn
kop voor een zwemfeest wat 1x jaar
georganiseerd wordt. Er waren feesten,
carnaval, kermis, enz. Zian werd groots
ingehaald. We liepen in optocht door de stad,
werden toe gejuicht en bestrooid met confetti
en grote bekers als prijzen.
’s Avonds bal en dus lang niet stil in het
clubhuis waar ook in overnacht werd.
De volgende dag, dus maandagochtend
vertrokken wij weer, maar niet nadat Charles
eerst een foto maakte van de groep met de
prijzen. Terugreis liep verder voorspoedig,
behalve dat de busjes toch nog 2x een garage
nodig hadden.
Navia, zeker voor herhaling vatbaar en dat
leest U mogelijk in een volgend clubblad !
Opm.: EXCMO > Excelentisimo >
uitstekend.
Bob Bouwman Foto- en historisch archief
H.Z.ZIAN.
Vertaling: Letty Bouwman
2021.

5 december

1966 Zian Navia. J Nudelly, N
Witmar,D d Bruyn, L Meenk, R
Boers,A Bartels, R Verroen, M vd
Velde, E+R.Veer. G Becker, JE Veer,
A.Keus, I.Lapaer,A.Schouten,
A.Oudt

1966 Zian. Navia.J Nuddelly, N Witmar, D d Bruyn, Meenk, Boers,
B Kerkenir,Vonk, J Scheiwe,R Verroen,M vd Velde, E Veer, R Veer.
Bartels,J Witmar. Beckers, JE Veer, A Keus, I Lapaer, A. Oudt.
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1966 Navia El Ministro de Marina.
Aad Oudt 1ºp 2400 m. langebaan.
20x33 cm.

1966 Navia. Ayuntamiento de
Oviedo. EXCMO. IX Descenso
internacional a nado Ria Navia.
Andries Bartels. 2400 m. langebaan.
17x26 cm.
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Gefeliciteerd :)
zijn
Zaterdag 6 november
voor
15 leerlingen geslaagd
het C-diploma.
us voor

Gefeliciteerd en appla
jezelf!

En nu op naar
1.
het Zwemvaardigheid
n heel trots

Juffen Ingrid en Vere zij
op jullie.

t

Met dank aan Jos Praa

R EC O V E R Y T R U C K S & PA R TS
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Spelregels en contributie 2021
Wij gaan ervan uit dat in 2022 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 2022
Automatische incasso
2022
Inschrijfkosten, eenmalig *)
€ 20,00
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal
€ 82,50
Baby-/peuterzwemmen met gescande Ooievaarspas (tot 4 jaar)
€ 41,25
Zwemles ( 1x per week) en minipolo, per kwartaal
€ 82,50
Zwemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar
€ 00,00
Zwemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 18 jaar en ouder € 41,25
Zwemles ( 2x per week), per kwartaal *)
€ 135,00
Superspetters ( 2x per week), per kwartaal *)
€ 201,00
10-badenkaart ( geldigheid 6 maanden) *)
€ 70,00
Diplomazwemmen, per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3) *)
€ 25,00
Diplomazwemmen, per keer ( ZV keuzecertificaat, Teddybeerdiploma) *) € 12,50
Waterpolo, per kwartaal
€ 123,00
Topwaterpolo WPDH, per kwartaal
€ 141,00
Startvergunning vanaf 12 jaar, per kalenderjaar
€ 51,00
Administratief lid en donateur, per kalenderjaar
€ 65,00
*) wordt niet vergoed door de Ooievaarspas

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

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

