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Van de
redactie
B este lezer,
Wat fijn dat er vanaf nu geen
coronamaatregelen in N ederland meer
zijn. Dit maakt veel dingen binnen
H.Z.ZIAN wel gemakkelijker.
Hopelijk gaan er veel dingen dit jaar wel
door zoals de zwemlessen,
diplomazwemmen, ALV, jeugdkamp,
waterpolo trainingen en wedstrijden.

B ouwman) .
Verder heeft H.Z.ZIAN genoeg zwemles
instructeurs nodig. Dus wil je graag
helpen dan kan dit. Bij H.Z.ZIAN is het
ook mogelijk om de cursus
zwemonderwijzer te doen van de KNZB.
Je kan ook helpen terwijl je eigen kind
op datzelfde uur zwemles heeft. Hoe
leuk is dat!

Ik wil alle leden weer bedanken voor het
aanleveren van alle stukjes.
Zonder jullie is er géén clubblad
Ook wordt er dit jaar iets georganiseerd
vanwege het 111 jarige bestaan van onze mogelijk.
vereniging. HZ & PC werd opgericht op
2 9/ 11/ 1911 en Z I A N in 192 2 .
Veel leesplezier en ...
Het bestuur wil een jubileumcommissie
vormen. W ie doet eraan mee? ?

Peter

Zie verder ook:
https://www.hzzian.nl/over-hzzian/h-zzian-nieuws/ articles/ h-z-zian-bestaatvanaf-29-november-2021-110-jaar
(Deze tekst was vorig jaar ook te lezen
in het derde clubblad, met dank aan Bob

Voor in de agenda:
Op woensdag 18 mei is er weer een A lgemene L eden Vergadering.
Alle leden zijn welkom. Agenda en meer informatie volgt nog.
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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

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’.
Zodra 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
Hoe een vakantie in Zweden het
waterpolo in Den Haag mogelijk kan
helpen.
B este sportvrienden,
Ook als voorzitter van een grote
zwemvereniging als H.Z .Z I A N , met ruim
1100 leden, neem je je vakantie. Twee
jaar lang waren er maar beperkte
mogelijkheden. Wij hebben in die tijd
nog een groot jacht gehuurd en het
IJsselmeer onveilig gemaakt. Maar nu
stond er een autoreis naar Z weden op
het programma. Natuurlijk sluiten we
dat kort in het bestuur zodat er
altijd iemand aanspreekbaar is. Maar
mijn reis naar Zweden viel samen met
wat onduidelijkheden over het
voortbestaan van het waterpolo op
hoofdklasseniveau. Ik had al een
krantenstuk voorbij zien komen dat de
trainer ermee ging stoppen en had over
het tijdstip zo mijn bedenkingen. Ik hoop
dat dat mag, want als H.Z .Z I A N betalen
we toch heel veel geld aan het mogelijk
maken van waterpolo.
De huur van het Hofbad is voor het
waterpolo echt een probleem. Een
waterpolospeler kost per jaar €2500,00.
Dat is een flink bedrag als men dat als
contributie zou moeten betalen. Maar

dat gebeurt natuurlijk niet. Hiervoor heb
ik in 2012, bij de oprichting van dit alles
al gewaarschuwd. Toen stond er nog in
de krant dat de voorzitter van H.Z.ZIAN
een dwarsligger was en niet meedacht.
We zijn nu 10 jaar verder, ook met
praten met de gemeente, en het
probleem is alleen maar erger
geworden. Mijn vakantie in Zweden
speelt daar nog een rol in. Ik ben
weliswaar op vakantie, maar nooit echt
weg. N iet voor H.Z .Z I A N en niet voor
andere zaken. Dat heb je met een
relaxe d leven.
I n en na overleg met de voorzitter van
TZDH, Rob Schaafsma, ben ik met de
gemeente gaan bellen om persoonlijk
met de wethouder van Sport, de heer
Hilbert Bredemeijer, te praten. Zijn
secretaresse zou het doorgeven. N a
enige tijd en met diverse ambtenaren
sms contact te hebben gehad heb ik
een afspraak kunnen maken in mijn
vakantie. Heel apart om ergens midden
in Z weden, op een maandagochtend
gebeld te worden door de wethouder
van Sport vd gemeente Den Haag. In
aanwezigheid van een top-ambtenaar
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en zijn persoonlijk assistent hebben we
een constructief gesprek gehad. Voor
dit jaar is er een potje met geld
gevonden bij de gemeente waarmee het
gat in de begroting van WPDH gedicht
kan worden en voor de volgende
begroting, er zijn namelijk
gemeenteraadsverkiezingen geweest,
gaat men naar de huur van alle
zwembaden in Den Haag kijken. Mijn
verzoek was heel duidelijk...halveer
het huurbedrag voor/van het Hofbad.
We gaan zien of mijn vakantie heeft
bijgedragen in het voortbestaan van het
topwaterpolo in Den Haag.
R on Verroen, voorzitter H.Z .Z I A N .

René van Es - opsprong van 1m

Diplomazwemmen
Donderdag 31 maart 2022
W at? Afzwemmen ABC
W aar? Zwembad Zuiderpark

Voor wie? Voor alle kinderen met een uitnodiging
Tijd? Wordt nog bekend gemaakt.

Zaterdag 2 april 2022
W at? Afzwemmen C
W aar? Zwembad Zuiderpark

Voor wie? Voor alle kinderen met een uitnodiging
Tijd? Wordt nog bekend gemaakt.
Alle data, plaatsen en tijden zijn onder voorbehoud!

Activiteiten voor kinderen (jeugdcommissie)

Jeugdkamp!
Van donderdag 26 mei tot zondag 29 mei 2022
W at? Jeugdkamp
Voor wie? Voor alle kinderen vanaf 6 jaar
W aar? Info volgt nog.
Tijd? Info volgt nog.
Vragen? Stuur ons dan even een mail naar jeugdkamphzzian@gmail.com
Voor alle ( oud) leden

Woensdag 18 mei 2022
W at? Algemene Ledenvergadering
W aar? Wordt nog bekend gemaakt

Voor wie? Voor alle leden.
Tijd? Wordt nog bekend gemaakt.

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

zwemles@hzzian.nl

Ouders van kinderen mogen zich ook
aanmelden. Opleiding zweminstructeur volgen is
ook mogelijk!
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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.
C aroline B oonstra
Ton Deurloo
Raimond en Nel van Duinen
Wendy Soemanta-Egberts
Yvonne en Frans Griffioen
Trees en Piet Hesterman
B ram L eenards
Jopie Ples
Wil Hoogenkamp
Peter van Os
Anneke en Jan Evert Veer
R ia van Velsen
R ob W estgeest
Henk en Joke Meier
Bas Jan Stam
Dick de Mos
Ineke Hageraats
Hans Keus
Richard Keus
R .F.W esselius
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 W il Praat
Ada en Erik Ran
R on Verroen
Marinus van Scheers
Paul Metz
R uud van der Vegt
Miriam Eggermont
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“Kromo afgezwaaid!”

Ranomi, Olympische Spelen 2012

Voor mij was het voornaamste
sportnieuws van de afgelopen maanden
het bericht dat Ranomi Kromowidjojo is
gestopt. N a een periode van
bezinning beëindigt deze topzwemster
haar geweldige carriè re om zich te
focussen op andere voor haar
belangrijke zaken. Kromowidjojo werd
in 1990 geboren in Sauwerd als dochter
van een Surinaams-Javaanse vader
en een Nederlandse moeder. Ze kwam
door haar oudere broer als vierjarige in
aanraking met het
wedstrijdzwemmen bij de
zwemvereniging Ducdalf in Bedum.
L ater stapte ze over naar de
zwemvereniging TriVia in Groningen.
Vanaf 1 juni 2008 kwam Ranomi uit voor
PSV in Eindhoven. Haar achternaam
Kromowidjojo is een veelvoorkomende
naam in het Javaans, met elementen
geleend uit het Sanskriet. Het is een
samenstelling van kromo + widjojo.
Kromo in het Sanskriet is krama, en
betekent iets in de trant van ‘op
volgorde’. Het woord ‘Widjojo’ komt van
het Sanskriet woord vijaya, hetgeen
vertaald kan worden als ‘overwinning’.
De samengestelde naam Kromowidjojo
betekent iets als: ‘opeenvolgende

overwinning’. Een meer dan
toepasselijke naam voor de zwemster
die drievoudig olympisch kampioene,
meervoudig Europees- en meervoudig
wereldkampioene werd. Kromowidjojo
werd in 2012 olympisch kampioene op
zowel de 50 als de 100 meter vrije slag.
Naast een geweldige atlete is ‘Kromo’
ook nog eens een zeer aimabel en
benaderbaar mens. Wie haar van nabij
meemaakte, en dat voorrecht had ik
enkele malen, weet dat de nuchtere
Groningse, ondanks haar geweldige
palmares, wars van kapsones en met
enige bescheidenheid door het leven
gaat. I diote grillen en uitwassen zoals
we die van andere bekende sporters
kennen, zijn haar totaal onbekend.

Tennisser Djokovic kan een voorbeeld
aan deze geweldige sportvrouw nemen.
‘Regels zijn regels, en die gelden zelfs
voor Novak Djokovic’ kopte Trouw in
begin januari. Dit naar aanleiding van een
kwestie waarbij het de vraag was of de
tennisser Australië wel of niet in mag. De
rechter moest er aan te pas komen om te
bepalen of de beste tennisser van het
moment mee mocht doen aan
de Australië open. De uitspraak moest de
Serviër afwachten in een hotel in
Melbourne. Hij kon namelijk niet
aantonen waarom hij niet is ingeënt tegen
het coronavirus. Krijsende fans voor het
hotel, een accommodatie ver beneden de
stand van Djokovic, want hij zat daar
samen met asielzoekers in quarantaine.
De -vooral- oververhitte dames eisten
dat hun idool onmiddellijk vrijgelaten zou
moeten worden. Veel erger vond ik de
reactie van de vader van de Serviër. “Wie
een Serviër beledigt, beledigt heel Servië”
brieste Papa. W at een nationalistische
engnek. Je mag natuurlijk voor je kind
opkomen. Maar doe dat dan op basis van
feiten. Zoonlief had zich, als antifaxer,
niet aan de regels gehouden en dan krijg
je problemen met de autoriteiten. Zelfs
wanneer je Djokovic heet en je denkt
dat je alles kunt maken. Zo gaat dat in
een rechtstaat. Het eind van deze soap?
Meneer kon na twee weken zijn biezen
pakken en zal nu ook niet welkom zijn op
R oland G arros.

Ook werd ik getroffen door
de necrologie van A nnemarie C ottaar
(10-2-1955/6-10-2021). Schrijver en
vriend Adriaan van Dis sprak tijdens
haar begrafenis op Oud Eik en Duinen
een gedicht van Menno Wigman uit
voor de publiciste die in haar boeken
migranten een gezicht en stem gaf. Ze
was de dochter van Jan C ottaar. Op 10
september 1950 presenteerde hij het
eerste voetbalverslag voor de
exp erimentele televisie-uitzendingen
van Philips. Later werd hij de eerste
presentator van het sportprogramma
Sport in Beeld, de voorloper van
Studio Sport. Jan Cottaar versloeg
ettelijke Tour de Frances en was een
van de bekendste verschijningen in de
beginjaren van de Nederlandse
televisie. Hij was zeg maar, de Mart
Smeets en Jos van
Kuijeren ineen, van zijn tijd. In de jaren
zestig beëindigde hij zijn journalistieke
carrière en trad hij in dienst van het
Nederlands Olympisch Comité. Van
1970 tot 1974 was hij hiervan directeur.
Jan C ottaar ging als verslaggever mee
naar de Koningrijkspelen van 1967 in
Curaçao. Als deelnemer maakte ik daar
kennis met deze zeer deskundige en
vriendelijke man. Voor een gezellig
kletsje schoof hij namelijk graag bij de
zwemmers aan. Dat bescheiden groepje
zinde hem namelijk wel. Cottaar woonde
bij ons om de hoek in de Ranonkelstraat
en we ontmoetten elkaar regelmatig op
straat of in een winkel. Hij, altijd met
opgewekt humeur en getooid met zijn
onafscheidelijke vlinderdas. Ook
overleed op 78-jarige leeftijd
onderzoeksjournalist Andrew Jennings.

>
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Jan Cottaar door Dick Bruynestein

Nadat hij misstanden in het IOC aan de
kaak stelde richtte hij zijn vizier op het van
corruptie doortrokken Fifa. Die noemde hij
een criminele organisatie met
maffia-achtige trekken. Dankzij zijn
speurwerk werd een beerput geopend,
die onder meer leidde tot de val van
voetbalbons Sepp Blatter. Jammer dat
het Jennings niet meer gegeven was die
corrupte zooi in Quatar aan zijn degen te
rijgen.
En dan hadden we nog de zwaar
belaste Olympische winterspelen.
Prachtige schaatsresultaten natuurlijk.
Maar voor families van Chinese
dissidenten viel er al helemaal weinig te
vieren. Z oals voor X u Y an,
echtgenote van
mensenrechtenadvocaat Y u W ensheng.
Haar man werd twee jaar geleden van
straat geplukt en vastgehouden op een
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onbekend locatie. Ook hield
de Chinese overheid een ijzeren
coronadiscipline aan, zodat er, in een
haast steriele
bubble, zonder publiek werd gesport.
Pikant was het bericht dat
N ederlandse sporters hun laptop en
mobiel thuis moesten laten. Z e werden
voorzien van ‘ schone’ apparatuur, die
in China niet kon worden afgeluisterd.
Wie durft er eigenlijk nog te beweren
dat sport verbroedert? “China levert
en is daarom een veilige keuze” vond
IOC voorzitter Thomas Bach. Tja….
Tenslotte nog wat leuks. Mooi was
dat in de laatste week van januari de
zwemlessen weer doorgingen en dat
de polocompetitie kon worden
voortgezet. Onze mannen moesten
eerst nog wel 9 besmettingen
wegwerken alvorens de winterstop
met een 10-10 remise met SVH achter
zich te kunnen laten. Om tenslotte op
zaterdag 12 februari de
ultieme stunt uit te halen: uit met 10-9
winnen van koploper AZC! Scheidend
coach Mark van Engelen doet z’n
verhaal hierover en Waterpolo Den
Haag in de Haagsche C ourant ( zie
elders in dit nummer). En onze dames
draaien ook geweldig mee in 1B (zie
ook elders).
Bronnen: Trouw 7-1-2022, De Groene
Amsterdammer 4-11-2021, NOS nieuws 29-1-2022, AD/HC 28-1-202

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

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’.
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
VVC
B.V.
WIERINGA
SCHIPPERS & ZN
ASTORIUM
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL

Baby en Peuterzwemmen bij H.Z.ZIAN in zwembad Escamphof

Wie denkt dat je pas met 4 jaar kunt beginnen met
zwemles heeft het mis.
H.Z.ZIAN heeft ook al zwemles voor de
allerkleinsten. Na de eerste inentingen bent u al
welkom om samen met uw kindje op de
zondagochtend in zwembad de Escamphof te
komen zwemmen.
Het bad is opgezet als therapeutisch zwembad en
heeft extra verwarmd water. Daarmee is het bij
uitstek geschikt voor de jonge kinderen die in
andere zwembaden al gauw staan te blauwbekken.
U en uw kind zijn welkom totdat hij/zij vier jaar
wordt. Ze leren tijdens de lessen bewegen, drijven
en draaien.
De lessen duren 30 minuten en zijn op een speelse
manier opgebouwd. We beginnen met liedjes,
daarna volgen wat speelse oefeningen in twee
niveaugroepen 0-2 jaar en 2-4 jaar om zo ieder kind
op zijn eigen niveau uit te dagen. We sluiten de les
af met een paar liedjes.
Eens per jaar kunnen de kinderen (vanaf 1 jaar) hun
zwemkunsten vertonen aan familie als ze hun
teddyberendiploma gaan halen. Dit is de eerste stap
in hun zwemopleiding.

Als uw kind vier is hoeft het niet gelijk hun vertrouwde zwembad
gedag te zeggen maar kan uw kind nog deelnemen aan de
kleuterlessen op zondag of woensdag. Ze stromen dan automatisch
in en hoeven niet meer op een wachtlijst.
Als ze dan de basis een beetje onder de knie hebben zullen ze de
Escamphof verlaten en instromen in de gevorderde groepen in de
andere zwembaden waar H.Z.ZIAN lesgeeft. (Zuiderpark, Waterthor,
Overbosch, Houtzagerij en Forum Kwadraat).
Daar worden ze verder opgeleid voor de officiële zwemdiploma's
van het Zwem-ABC. Het afscheid van de vertrouwde Escamphof
valt kinderen (en ouders) soms zwaar, maar met de wetenschap dat
de basis voor het zwemmen is gelegd, weten ze hun weg in de
andere zwembaden ook weer snel te vinden.
INFORMATIE
Zwemtijden in de Escamphof
Woensdag:
18:00 – 18:35u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
18:35 – 19:10u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
19:10 – 19:45u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
Zondag
09:00 – 09:30u baby’s, peuters
09:30 – 10:00u baby’s, peuters
10:00 – 10:30u baby’s, peuters
10.30 – 11.00u baby,s, peuters
11.00 – 11.45u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
11.45 – 12.30u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
12.30 – 13.15u fase 1,2,3 vanaf 4 jr.
Voor ooievaarpashouders is er een speciale regeling. Voor meer
informatie en tarieven zie onze website: www.hzzian.nl of mailen
naar: zwemles@hzzian.nl
Momenteel is er een kleine wachtlijst..
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Al ruim 30 jaar een begrip in Den Haag!
Voor alles op het gebied van:
Druk- en printwerk
Inpakken en verzenden
Opmaak en creatie
Grafische afwerking

Dé gemakswinkel van het
Energiekwartier in Den Haag!
Post en pakketten (ophalen/afgeven)
Fris, snoep, broodjes en koffie
Cadeau- en kantoorartikelen
Tabak en Staatsloterij
Kopie en printservice
PakPunt
Tripstraat 325
2571 DK Den Haag
070-2197250

Openingstijden:
Ma-vr: 08.00 – 18.30
Za:
08.00 – 16.00
Zo:
gesloten

www.visualvoice.nl | 070-4023909

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.
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Naam:
Adres:
Zwembad:

Geboortedatum:
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Een gezellige all - inclusive kampweek in de
Utrechtse bossen vol met toffe spellen,
creatieve activiteiten, een kampvuur en leuke
uitjes!
Ga je ook mee?

€1

Pr

ijs

55 :
,-

Scan de QR-code
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Scheidend coach Mark van
Engelen: „Ik geloof dat ik het wel
leuk heb gedaan”
Bescheiden financiële middelen en
beperkte faciliteiten. Desondanks
groeide het Haags polocollectief onder
leiding van Mark van Engelen met
sappelen, inventiviteit en
doorzettingsvermogen van
tweedeklasser naar eredivisionist. „Maar
nu is het tijd voor een opvolger” vindt de
succesvolle coach.
„Had je mij twintig jaar terug gevraagd of
ik ooit coach van Den Haag zou worden,
had ik je voor gek verklaard” bekent de
49-jarige Van Engelen. „Den Haag stond
bekend als een keiharde ploeg. Een
mentaliteit die mij toen niet
beviel.” Nadat het hoofdklasseteam in
2011 uit elkaar viel, degradeerde Den
Haag naar de derdeklasse. „In 2012
werd ik gevraagd of ik de coaching van
het eerste, inmiddels tweedeklasser,
op mij wilde nemen” blikt Van Engelen
terug. De afgestudeerd planoloog en
contractmanager bij het
Rijksvastgoedbedrijf nam
de verantwoordelijkheid en ging
energiek aan de slag. „Twee jaar later
wonnen we de Man Meer-beker waarna
promotie naar de eersteklasse volgde”
stelt hij met voldoening vast. Uiteindelijk
maakte het Haagse collectief twee jaar
geleden zijn rentree op het hoogste
niveau.

„Den Haag wilde van recreatief naar
serieus polo doorschakelen en dat
leverde een bijzonder avontuurlijke route
op. Ondanks de verre van ideale
omstandigheden is het doel bereikt. Door
vechtlust en de wil om er samen iets van
te maken staan we nu waar we staan”
vindt Van Engelen. Hij vraagt veel van
zijn spelers. „Vond je het leuk, heb je
geleerd en ben je moe?” zijn
standaardvragen na de training. „De
selectie en nieuwkomers moeten
gemotiveerd zijn. De jongens moeten
elkaar niet bekritiseren en frustraties
afreageren op de scheids of het publiek.
Daarvoor moeten ze bij mij zijn.” Vanuit
een positieve grondhouding vraagt Van
engelen veel van zijn spelers, maar
investeert zelf ook in cursussen en
versterken van de sociale structuur.
„Eerlijkheid, openheid en duidelijke
verwachtingen zijn de sleutelwoorden bij
Den Haag. Ik benadruk wat er goed gaat
en stel dat spelers vooral naar zichzelf
moeten kijken: wat had ik anders of
beter kunnen doen?”
Waar die collectieve mindset toe kan
leiden ervaarde lijstaanvoerder AZC
afgelopen zaterdag. Underdog Den Haag
deelde de titelkandidaat in Alphen met
een 10-9 winst een stevige tik uit.
Gebundelde wilskracht versus
plichtmatigheid. Tot nu het hoogtepunt
met dit team” glundert Van Engelen.

„Alles klopte en door teamgeest,
doorzettingsvermogen en uitnutten van
individuele kwaliteit steeg de ploeg
boven zichzelf uit. Ik concludeerde dat
ik het toch niet heel slecht heb gedaan,
het afgelopen decennium.” Eind seizoen
is het echter welletjes. „Mijn vrouw Imke
en kinderen Chris en Margo leven mee
maar zien mij vier keer per week naar
een zwembad vertrekken. Ik rij graag
paard en squash, daar krijg ik straks
meer tijd voor. Wellicht dat ik nog een
balletje in het vijfde ga gooien. Tegen
die tijd hoop ik wel dat dat de Haagse
verenigingen de krachten hebben
gebundeld. Bestuurlijke capaciteit,
badwater en middelen zijn nu te
versnipperd. Alleen samen kun je de
toekomst van Haags toppolo veilig
stellen.”
Bron: AD/HC-15-2-2022/Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwen

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

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

0170201.MAZ_Advertentie A6.indd 1
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VERSLAGEN
Dames 1 uitgeschakeld in
ManMeer! Cup
Afgelopen zondag traden de dames
van Waterpolo Den Haag aan tegen
het 3e team van UZSC. In een
boeiende wedstrijd moesten de
Haagse dames hun meerdere
erkennen in de ervaren ploeg uit
U trecht, eindstand 3-9
(periodestanden: 0-1; 1-3; 1-3; 1-2).
De dames schoten uit
de startblokken, maar wisten hun
aanvallen niet om te zetten in
doelpunten. Aan de andere kant wist
keepster Larissa Kuijpers haar doel
ook nagenoeg schoon te houden
en dus was de stand na 1 periode
slechts 0-1. I n de tweede en derde
periode werd het aanvallende
overwicht van de U trechtsen steeds
zichtbaarder en konden ze uitlopen
naar 1-4 en 2-7 eind derde part. De
Haagsen gaven echter niet op en tot
het laatste fluitsignaal bleef het een
wedstrijd. Uiteindelijk werd de
eindstand bepaald op 3-9 in het
voordeel van de bezoeksters.
Door de nederlaag is het team van
coach Anton Heiden uitgeschakeld in
de ManMeer! Cup. Daarentegen

staan de dames momenteel wel op
een eerste plek in de 1e Divisie B.
Aankomend weekend spelen zij
tegen ZVVS 1 uit Vlaardingen. De
eerste wedstrijd uit werd nipt
gewonnen met 8-9, dus het belooft
een spannende pot te worden! De
wedstrijd start om 17:25u in
Zwembad het Hofbad.
Doelpunten Den Haag: Emilie van
Zeggelaar (2x), Sytske van der Laan
( 1x)
Foto’s Frank van Leeuwen, voor meer
foto’s www.sportsnap.nl:gens schema
verloopt. Een bizarre situatie.”
Bron: AD/HC 26-1-2022, Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwe
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Haagse polovrouwen spelen zich
los en koersen richting titel
Gejuich en blije gezichten bij de
vrouwen van Waterpolo Den Haag,
zaterdagavond in het Hofbad. “We
staan los bovenaan” concludeerden
de eersteklassers na de 9-5 winst op
ZVVS.
Terwijl de opvolger van storm Eunice
de ruiten van het Hofbad teisterde,
bereidde de Haagse selectie zich
relaxed voor op het treffen met de
Vlaardingse bezoekers. Oordopjes in,
beetje kletsen en rustig
de warming-up afwerken. Alleen
A nton Heiden toonde zich bezorgd.
Wegens gemis van enkele vaste
krachten stelde hij samen met
assistent Francine van
Trierum-Lankhuijzen een gewijzigd
strijdplan op. „Lottie Verhagen in het
Servische Beograd met het Zwitsers
nationale team voor een
EK-kwalificatie. Routinier Emilie van
Zeggelaar is net een dag Coronavrij
en Irene de Vreede heeft een pijnlijke
schouder. Nikita Toet kneusde vorig
weekend tijdens de verloren
kwartfinale van het bekertoernooi
enkele ribben en Iris Ruitenbeek is
herstellende van een recente
schouderoperatie” somde Heiden op.
„We zijn dus kwetsbaar tegen deze
tegenstander, waarvan de uitwedstrijd
met een nipte 9-8 werd gewonnen.
En nu moet ik vier meiden uit het

tweede inzetten”, stelde de coach.
Dankzij de overtuigende routiniers en
de verdienstelijk spelende invalsters
bleken de zorgen tevergeefs. Nota
bene de niet fitte De Vreede zorgde
na vier minuten voor
de openingstreffer. “Het duurde te
lang voordat we scoorden, dus er
moest er eentje in. En snel ook,
anders zouden we te ver
terugzakken”, wist ze. Doordat Sytske
van der L aan en Van Z eggelaar het
voorbeeld volgden werd een 3-0
marge gecreëerd. Een uiteindelijk
onoverbrugbare voorsprong, zo
bleek. De Ooievaars schakelden
soepel tussen mandekking en
zoneverdediging. Danielle de Bruin,
goed voor 17 competitietreffers werd
door onder meer A mber van Veen
in toom gehouden. En wanneer de
beste speelster van het gouden
oranjeteam van de Spelen in Peking
2008 al eens doorbrak, dan was
daar altijd nog Larissa Kuijpers. De
Haagse goalie stopte zelfs een
strafworp van De Bruijn.
„Dit resultaat toont dat we redelijk
door die waardeloze coronaperiode
zijn gekomen. Hiermee gaan we dus
richting de titel. Dat kampioenschap
geeft recht op promotie maar het lijkt
ons beter om, mocht het zover
komen, eersteklasser te blijven”
stelde Heiden, die graag voor een
volgend seizoen bij Den Haag
tekent. Emilie van Zeggelaar is het
met haar coach eens. „Onze basis
is te smal voor de hoofdklasse. Daar
zijn de verschillen er groot en we
zullen daar weinig potten kunnen

breken”, vindt ze. De 27-jarige
accountmanager bij een ICT-bedrijf
maakt samen met Irene de Vreede en
Iris Ruitenbeek deel uit van het
bestuur van het in 2 012 opgerichte
Haagse polocollectief. Het drietal
deed bij H.Z.ZIAN hoofdklasseervaring op en vond zich in de
doelstelling van het in 2 012
opgerichte collectief om het Haagse
polo op een hoger niveau te brengen.
„We wilden iets extra’s voor het polo
doen en Waterpolo Den Haag is een
prima concept”, vindt voorzitter
Ruitenbeek. „Het collectief bestaat uit
de clubs HZZIAN, CWP, DSZ en ZCR
en DES levert een zijdelingse
bijdrage. Ondanks de
cultuurverschillen tussen de
verenigingen verloopt de
samenwerking steeds beter. Je ziet
talenten doorstromen en we spelen
met vier heren, twee dames en twee
jeugdploegen. Die basis moet
eigenlijk breder zijn maar daarvoor

ontbreekt financiële ruimte. We
missen een stevige sponsor, terwijl
de badhuren de pan uit rijzen”, licht
de 28-jarige jeugdbeschermer toe.
Dat ze slechts kon toezien hoe haar
ploeggenoten ZVVS afschudden was
geen pretje. „De ploeg draaide lekker
en zonder zenuwen.” De enige stress
zaterdagavond leverde het
fotomoment van de drie bestuurders
op. Snel wat make-up aanbrengen
om lacherig te poseren. Emilie: “We
lijken Charlie’s Angels wel.”
Foto-onderschrift: Van links naar
rechts: Emilie van Zeggelaar, Irene
de Vreede en Iris Ruitenbeek. De
bestuurders van Waterpolo Den Haag
spelen ook in het eerste zevental
Bron: AD/HC-21-2-2022-Jos Praat
Foto: Frank van Leeuwen

Corona gijzelt Haagse
waterpoloërs
Corona heeft het waterpolo, en vooral
eredivisionist Den Haag, stevig in zijn
greep. Ruim een half team besmet,
afgelaste wedstrijden en een
verstoord competitierooster tot
gevolg. „Negen man tegelijk in
quarantaine, een heel vervelende
situatie die we gelukkig nog niet
eerder meemaakten” reageert Mark
van Engelen. De coach bleef tot nu
toe zelf buiten de gevarenzone.
„Evenals de jongens doe ik dagelijks
een sneltest. Dat leverde ons vorige
week negen besmettingen op. Waar
dat plotseling vandaan komt is
gissen. Wanneer het virus tijdens een
training zou zijn overgebracht moest
het hele team besmet zijn, zou je
denken. Maar dat is dus niet zo.” Eén
van de weinige spelers die
ongedeerd bleef is Jeroen Ruigrok.
„Ik ben gelukkig niet geïnfecteerd en
ik weet niet hoe dat kan. Omikron
gaat heel hard in mijn omgeving maar
tot nu toe bleef ik wonderwel
gevrijwaard van besmetting” stelt de
26-jarige inwoner van Pijnacker
enigszins verbaasd vast.
A ls locatiecoö rdinator van
buitenschoolse opvang BLOS in
Wateringen wordt de vaste kracht bij
de ‘Ooievaars’ namelijk met
talloze infecties geconfronteerd. „Een
aantal groepen is uitgevallen en van
de tien man leiding zijn er nu vier
in quarantaine. Dat maakt het werk
momenteel bijzonder uitdagend” weet

26

hij. Ruigrok, ook jeugdtrainer bij het
Haags polocollectief, onderhoudt via
de socialmedia contact met zijn
getroffen ploeggenoten. „Het gaat
naar omstandigheden goed met ze
maar we missen elkaar. Den Haag
is een hecht team dat wil trainen én
spelen. En daar zit nu flink de klad
in. Hopelijk is alles snel achter de
rug en kunnen we er weer tegenaan.
Maar wat dit allemaal voor impact
op het team en de competitie heeft
is afwachten.” Onzeker is hoe het
verder met het eredivisieschema
zal gaan. Ruigrok: „Alleen al bij ons
vielen inmiddels drie wedstrijden uit
en wie weet wat het polo nog meer
te wachten staat. Die geschrapte
duels zullen ergens in het schema
gepropt moeten worden en er wordt
nu al geopperd het bekertoernooi te
skippen. Of de competitie gaat langer
duren, dat kan ook. Dit is het derde
seizoen op rij dat niet volgens
schema verloopt. Een bizarre
situatie.”
Bron: AD/HC 26-1-2022, Jos Praat

Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Navia 1973

Zoals je hebt kunnen lezen in de vorige
HaZie-AAN, gingen in de jaren 60 al ZIANezen
naar Navia in Spanje. Eric Boek was de jaren
daarna trainer geworden in Madrid en bouwde
er een netwerk op. En toch werd het een paar
jaar stil qua Spanjereizen.
I n N ederland was Z I A N onder leiding van
Charles Razoux Schultz, Jan Schouten en
Louis Vol uitgegroeid tot by far de sterkste
zwemploeg van het land. Veruit de meeste
zwemmers van de Olympische München ploeg
waren Z I A N ezen. Veel N ederlandse records
hielden wij in handen. Kortom, er was een
‘nieuwe generatie’ aan het doorbreken.
Natuurlijk kwam ook de langebaanwedstrijd in
Navia weer op tafel. En waar de échte toppers
naar Spelen, de wereldkampioenschappen
en ‘de Europese’ gingen, werd er een andere
ploeg van een zo’n 25 zwem(st)ers
samengesteld om in 1973 naar Navia te gaan.
Ik was 16 en mocht mee.
In het voorjaar kregen we een uitnodiging van
het bestuur “zou je zin hebben om mee te
gaan ?”. Nou was dat eigenlijk een vraag waar
ze het antwoord al op wisten, want we bá rsten
van de zin. De verhalen over Navia kenden we
natuurlijk, dat wilden we allemaal meemaken.
De mogelijkheid om voor het eerst zonder je
ouders naar het buitenland te gaan lonkte. En
dan die mooie Spaanse mannen en vrouwen.
Nee, daar hoefden we niet lang over na te
denken !
Normaal gesproken werd het seizoen zo’n
beetje afgesloten met de Nederlandse
Kampioenschappen in juli. Maar nu trainden
we gewoon door, lange afstanden. Was niet
nodig, maar het voelde gewoon lekker. We
wilden beslagen ten ijs komen.

Alle contacten van Eric Boek kwamen goed
van pas, en de reis werd uitgebreid met
wedstrijden in Bilbao/Portugalete, Oviedo, en
Madrid. Een reis van 2 weken, het werd steeds
mooier. “Ouwe Daaf”, voorzitter destijds,
regelde sponsoring, en zo kwamen er een bus,
hotels, en T-shirts. Stap voor stap kreeg de reis
steeds meer vorm. De ‘exitement’ nam toe.
Navia is een dorpje van niks eigenlijk, in
Noord-Spanje, Asturias. Ik ben er in latere
jaren wel eens op willekeurige momenten in
het jaar geweest en dan was er geen bal te
doen. Maar één week per jaar is Navia het
centrum van de wereld. Op de eerste of
tweede zondag van augustus wordt de
Descenso a Nado de la Ria de Navia
gezwommen, en is het de hele week feest. In
1973 werd deze langebaanwedstrijd voor de
16e keer gehouden.
Het idee is simpel: je stapt in een boot die je
2500 meter opwaarts de rivier brengt, je zwemt
terug richting zee en finisht in de haven. Een
wonder dat ze van zoiets eenvoudigs zo’ n
fantastisch evenement kunnen maken.
Met de bus dus. Dat ging bijna 50 jaar geleden
niet zo snel. Verschillende opstap-plekken, een
bus die niet zo hard reed, tolwegen omzeilen
vanwege de kosten, en dus kwamen we de
eerste dag niet verder dan Tours in midden

Frankrijk. Maar wie maakt zich daar nou druk
over, het was vakantie, er stond ons iets moois
te wachten, in de bus kon je kaarten, we had
no worrie in the world.
De tweede dag door via Bordeaux (altijd file),
de grens bij Irun (altijd file) en zo kwamen we
’ s-avonds laat pas aan in ons hotel in B ilbao.
Chique de friemel vond ik het, in zo’n duur
hotel was ik nog nooit geweest ! En toen bleek
hoe handig het is als je een Spaanssprekende
teamleider bij je hebt die ook nog eens een
regelneef van jewelste is. En zo kregen we
tegen middernacht toch nog onze eerste
Spaanse maaltijd door de chique obers
opgediend.

Daarna naar het feest, zijn de Spanjaarden
goed in ! Muziek, dansen, drinken, eten, het
was allemaal heel wat anders dan wat wij
gewend waren in het toen toch nog rustige
Nederland. De kop was er af en hoe, dit werd
een geweldig avontuur, zoveel was zeker!
De volgende dag alweer verder, richting
Oviedo. Geen lang stuk rijden, dus net wat
meer tijd om even door de stad te lopen. Ik
herinner me vooral dat Oviedo heel anders was
dan de industriestad B ilbao, meer oude
gebouwen, netter, chiquer – niet per se leuker.

De volgende dag was Portugalete-dag.
Een voorstadje van Bilbao, waar een actieve
zwemvereniging ons had uitgenodigd. Je komt
er door over een zeer bijzondere hangbrug het
kanaal over te steken, een ervaring op zich. In
de middag werden we ontvangen op het
stadhuis door de burgemeester, met veel
egards, met muziek én met onze eerst tapas.
Daarna naar het zwembad, buiten ala het
Zuiderpark, maar met zeewater, met grote
tribunes die vol zaten, met de eerste Spaanse
meisjes en jongens. In het zwembad konden
ze niet echt tegenstand bieden. Maakte niet
uit, de spanning zat ‘ em in hele ander dingen
………
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De wedstrijden werden gehouden in een
50-meter overdekt bad, zoiets als we gewend
waren van Overvoorde in Rijswijk. Een heel
andere sfeer dan de dag ervoor, veel meer
echte wedstrijden, veel meer echt je best doen.
De Portugaleten waren achter ons aan gereisd
en het waren inmiddels al vrienden voor het
leven geworden, en de Oviedo’ s werden dat
die avond. Natuurlijk wonnen wij zo’n beetje
alle nummers, maar daar ging het helemaal
niet om.
Eindelijk, toen we de volgende ochtend in de
bus stapten, ging het richting N avia. I n
kilometers niet zo ver, maar over die
kronkelweggetjes een roteind.
De spanning steeg, Navia had voor ons echt
wel een magische klank gekregen uit de
verhalen van de oudere ZIANezen. Dat moest
echt iets bijzonders zijn. Maar niemand had
eigenlijk een voorstelling van wát dan. Maar
daar zouden we snel achter komen.
We kwamen op vrijdag aan en werden op het
dorpsplein de bus ‘uitgegooid’. Er was een
kermis, er waren cafés, er waren veel mensen.
De sfeer was zo anders dan in Den Haag, het
was juist het flaneer-tijdstip, we hadden een
paar peseta’s op zak en trek in Cuba Libre.
Voor de nacht werden we gehuisvest in een
ouwe school op veldbedjes, we aten aan lange
tafels met misschien wel tweehonderd
andere deelnemers in een zaaltje bij een
andere school.
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De zaterdag stond in het teken van de
zogenaamde havenwedstrijden. Van de kade
af duiken en als een gek naar de overkant. En
als je geluk had was jouw baan wel 5 meter
korter dan die van je tegenstanders omdat
de haven natuurlijk niet perfect vierkant was.
Er waren medailles te winnen én harten van
Spaanse meisjes. Daarna natuurlijk slenteren
door de hoofdstraat, flirten, nóg een Cuba Libre
en een rondje met de botsauto’s.
Zondag werd zo’n dag die je nooit meer
vergeet, een dag voor altijd. Om 11 uur
verzamelden alle deelnemers zich op het plein
voor de kerk. Binnen volgde een kerkdienst
om de zegen van Maria de la Barcas te vragen
voor een veilige en sportieve wedstrijd – altijd
zal ik me het gezicht van de pater herinneren
en ik krijg nog steeds kouwe rillingen als ik
denk aan het lied dat het koor boven op het
balkon zong. Daarna ging het, met
de ZIAN-vlag, in optocht door het dorp. Met
dansers, doedelzakken, alle teams,
het Mariabeeld, en een muziekband.

de rivier, zwembrilletje op en wachten op het
startschot.

Toen de Comida de Hermandad, een
verbroederingsmaaltijd. Inmiddels waren we
al helemaal samen-gesmolten met de andere
zwemmers van Portugalete, N avia, Oviedo en
Madrid. En onze dames waren een voor een
voor smoorverliefd op die ontzettend knappe
kerels uit Coïmbra. Er waren speeches,
tomaten met ui, peren en brood, liederen,
armen om schouders.

Ik had bij langebaanwedstrijden in Nederland
geleerd dat je na de start snel uit het gedrang
moet wegzwemmen. Dus toen ik de eerste
keer opkeek zag ik dat dat gelukt was,
samen met David, mijn zwem-maat van toen.
W e hielden het goed vol, met achter ons een
stroom andere N ederlanders.
W e zwommen onder de twee beroemde
bruggen door die volgepakt stonden met
mensen, langs de kanten stonden duizenden
toeschouwers, om ons heen talloze
volgbootjes. De haven kwam in zicht. David
was de betere zwemmer van ons twee, dus ik
wist dat ik iets moest verzinnen om te winnen.
Toen we de kade van de haven naderden,
zwom ik steeds meer naar rechts en mijn
rechterschouder schuurde vlak langs de muur.
David kon daardoor niet binnenlangs passeren
en moest dus buitenom. Dat koste hem een
paar seconden extra. Ik voelde dat ik een
meter voorop lag. Kop in het water en gaan als
de bliksem. Als er ooit een kans was op iets
moois dan was het vandaag. Aan de finish had
ik 6 tellen voorsprong, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn
van die dagen die je leven bepalen, dit was
zo’ n dag.

Dan naar de haven en de boot in.
Veel Spanjaarden lieten zich insmeren met
vet, maar daar deden wij niet aan, helpt toch
niet tegen de kou. In de boot hieven zij het lied
‘la Loles’ aan waarin uitgebreid wordt gehijgd,
waarschijnlijk bedoeld om ons al vóór de
wedstrijd uit te putten. En dan na 2500
meter uit de boot, opstellen op de oevers van
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Op de kant bleek dat de ZIANezen zowat alle
prijzen binnenhaalden die er te winnen waren !
Reina van der Elst en ik werden de helden van
de Descenso, met bekers zo groot als
de Europacup, met gratis Cuba Libres die ons
overal op straat werden aangeboden, met interviews in de krant. Het feest in het casino die
avond was legendarisch, champagne, dansen,
glazen over je schouder op de rotsen kapot
gooien, en zoenen met wie je maar wilde.
Maar, net als bij Assepoester was het om 12
uur gedaan. Buschauffeur Karel stond klaar om
ons door de nacht naar Madrid te rijden – geen
ontkomen aan.
Die dagen in Madrid waren bijzonder, weer
zo’ n luxe hotel, een prachtig zwembad van
een privé club, een geweldige stad, en wát
een leuke dames, het was de kers op de taart.
Maar ….. diep in ons hart hadden we toch nog
liever wat langer van de taart zélf gesnoept.
Navia zat in nog in ons hoofd en vooral in ons
hart.
En dat is altijd zo gebleven. We zijn in de jaren
daarna nog 5 keer als ZIAN-ploeg naar Navia
gegaan. Elke keer was anders, en elke keer
was uniek. Als ik mijn fotoboeken van toen
bekijk, ben ik in één klap weer daar. In de jaren
80 ben ik met Jan van der Elst en zijn gezin
nog een laatste keer teruggegaan. Ik kreeg van
iemand de vraag “waarom ben je hier terug
gekomen”, mijn antwoord was alleen maar
“waarom ben ik hier zo lang weg gebleven??”
Sinds die dag in 1973 staat de eerste zondag
van augustus 2023 in mijn agenda met grote
rode letters. Na vijftig jaar ga ik terug en ik ga
zwemmen óók, bij de Antiguos dit keer. Mijn
kinderen gaan mee, mijn vrouw, en hopelijk
ook mijn vrienden. Het zal anders zijn, maar

32

niet minder. De slagzin van de Descenso is:
Siempre el Agua, Siempre los Amigos - altijd
water, altijd vrienden, en zo is het maar net.
Wat ben ik blij, trots en dankbaar aan ZIAN
dat ik dit heb mogen meemaken. Want mooier
wordt het niet in het leven !
Peter van Os
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Wij zoeken instructeurs!
Beste bestuurders en liefhebbers van
zwemmend Den Haag,
W at hebben we het pittig gehad met z´ n allen,
2 jaar schakelen op de ontwikkelingen van een
pandemie. Het is ons goed gelukt. Ook binnen
Hofspetters kunnen we zeggen dat we er goed
doorheen zijn gekomen, soms met kunst – en
vliegwerk maar het is het team gelukt.
Dit betekent een mooie bijdrage aan TZDH in
2022 van € 36000,00. Maandelijks maken wij
op de 1e van de maand € 3000,00 over om
zo aan het einde van het jaar de € 36000,00
te hebben overgemaakt als bijdrage Topsport
zwemsport Den Haag.
Helaas is ook bij ons de wachtlijst enorm
opgelopen van kinderen die willen starten.
Daarnaast hebben we te maken met een
mooie groei van uren maar lopen we nu tegen
een ander probleem aan, nieuwe instructeurs.
En daar komen jullie om de hoek kijken : Zijn
er binnen jullie organisatie mensen die naast
hun vrijwilligerstaken bij de verenigingen extra
betaalde uren willen maken? Zo helpen we
elkaar en kunnen we als Hofspetters de groei
verder uitbreiden wat weer ten gunste komt
van resultaten. Er zijn heel veel positieve
ontwikkelingen gaande binnen Hofspetters en
dat willen we graag doorzetten.

Zouden jullie eens binnen jullie vereniging of
bedrijf een oproep willen doen of er mensen
zijn die extra zwemles willen geven bij ons?
Ik ga graag met iedereen in gesprek. We
hebben 7 dagen per week plek voor nieuwe
instructeurs en de kinderen staan al op ze te
wachten.
Voor de advertentie en voorwaarden verwijs ik
naar deze link : https://hofspetters.nl/vacatures/
, CAO zwembaden, pensioenregeling, leuk
team, leuke organisatie!
Ik hoop dat mijn mailbox volstroomt,
Met vriendelijke groet,
Michel Spaans
A lgemeen directeur

Gefeliciteerd :)
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Met dank aan Jos Praa
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Spelregels en contributie 2022
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. I s 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

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

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

zwemles@hzzian.nl

Ouders van kinderen mogen zich ook
aanmelden. Opleiding zweminstructeur volgen is
ook mogelijk!
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Redaktieadres HAZIE-AAN:

Redactieadres HAZIE-AAN:

e-mail: voorzitter@hzzian.com

e-mail: redactie@hzzian.nl

