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Van de
redactie
B este lezer,
A f gelopen tijd heb ik heel veel kopij
mogen ontvangen. W e zijn hier heel blij
mee. Helaas heb ik wat kopij moeten
opschrijven naar het nummer van
september.
Ook kan ik alvast melden dat er in
september een nummer uitkomt in het
teken van het 111 jarig jubileum. Dus
houdt dit nummer goed in de gaten! E n
vergeet ook alvast niet
vrijdag 11 november 2 02 2 vrij te houden
in je agenda!

G raag wil ik weer iedereen bedanken
voor de stukjes tekst die aangeleverd
zijn.
Veel leesplezier en ...

Tot HaZie-AAN
Peter

Verder in dit blad is de notulen van de
A lgemene L eden Vergadering te lezen.
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Voor in de agenda:
Op vrijdag 11 november 2 02 2 vieren wij het 111-jarig jubileum!
G raag deze dag in de agenda vrij houden! M eer inf ormatie volgt in
september ( clubblad nummer 3) .
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onze sponsors en adverteerders:
G&W
: Gezondheidswinkels
HAEGHEBORGH
: Capital consultants
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
KERKHOF
BV / McWASH
: Hypermoderne
wasstraat,
benzinestation
U w G & W &G ZN
ezondheidswinkel
op de
hoek van de L aan van
M eerdervoort
en de
R
einkenstraat
is
gespecialiseerd
in:
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad
homeopathie,
f
t
y
otherapie,
voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica,
5KRABBELS
: Uw hulp bij administratieve
problemen
natuurlijke haarverf , kruidentheeë n, gezondheidstheeë n, enz.
Openingstijden:
M aandag 11:00 tot 18.00
Donderdag 9:00 tot 18:00
G & W

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

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

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

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

G & W

G ezondheidsDrogist K essler

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

I ndien u mensen
kent die graag
les willen krijgen van
een enthousiaste groep leerkrachten,
dan kunt u hen wijzen op de site
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Z odra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen zij een oproep voor onze
zwemlessen.
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zwemles@hzzian.nl
A ls u via email uw lidmaatschap wilt
opzeggen kan dit via:
ledenadministratie@hzzian.nl

Van
de bestuurstafel
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B este lezer,
A ls voorzitter van H.Z .Z I A N ben ik trots
u te kunnen melden dat onze
vereniging op vrijdag haar 111-jarig
jubileum gaat vieren in M adurodam. W e
praten over een receptie in de
middag en ‘ s-avonds een f eest met
muziek. Probeer deze dag en avond vrij
te houden als u aanwezig wilt zijn. Veel
oud leden gaan een uitnodiging krijgen,
maar natuurlijk weten we niet van
iedereen het adres. Daarom
vragen wij u, wanneer u iemand kent
die ooit lid is geweest van Vitesse, Z ian
en HZ & PC , ze opmerkzaam te maken
op dit komende jubileum. E r komt een
mogelijkheid om in te schrijven voor
deze middag en avond. W e komen op
onze website en in de volgende
HaZ ie-A A N in september met een
volledig programma en een
mogelijkheid om in te schrijven. W e
hopen veel oud zwemmers en poloë rs
en oud Olym piagangers op die dag te
kunnen begroeten. Hou het in de gaten!
M et vriendelijke groet,
R on Verroen, voorzitter H.Z .Z I A N .

5
5

cursus bij OABv.
A f gelopen maand volgden 8
zweminstructeurs de E HB O cursus
van het Oranje K ruis. Dit vond plaats
bij opleider OA B v in de M angaanstraat
( K erketuinen) . Op 3 zaterdagen werd de
benodigde kennis aangeleerd dan wel
bijgeschaaf d. N atuurlijk was praktijk een
belangrijk onderdeel van de opleiding.
Z o konden we o.a. ‘ met poppen spelen’ .
Desalniettemin is dit natuurlijk een
serieuze aangelegenheid. W eten hoe je
moet handelen bij ongevallen.
De 3de stond ‘ s-middags het exa men
op het programma. Lotus slachtoffers
speelden hun rol en de cursisten
moesten adeq uaat zien te handelen.
W el spannend natuurlijk, maar in de
loop van de middag hoorden wij dat alle
kandidaten waren geslaagd.
G ef eliciteerd Daniq ue, Debby , G erard,
L y nn, M aria, Paul, R obbert en S amed
met het behalen van het E HB O
diploma. Dat geef t een veilig gevoel in
het zwembad.
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Het is overigens goed te bedenken dat
altijd geldt: VOORKOMEN IS BETER
DAN GENEZEN. Daarom wat tips om
te voorkomen dat je letsel oploopt in het
zwembad.
1.
2 .

3.

4 .
5.

DUIK NOOIT in ondiep water
( minder dan 1, 2 0 m diep)
G a NIET RENNEN in het
zwembad. De natte vloeren zijn
glad en je kunt hard onderuit
gaan.
Doe horloges, armbanden,
kettingen, oorbellen en andere
SCHERPE VOORWERPEN AF,
of beter nog laat ze thuis.
A ls je zwemt is je MOND LEEG
dus haal bv kauwgom uit je mond
in de prullenbak.
L et op je MEDEZWEMMERS als
je het water in springt of duikt.

M et dank aan Paul W estra.
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Jeugdkamp!
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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:
Dinsdag zwembad Overbosch 18.30-19.15 uur
Vragen over waterpolo kunt u mailen naar:
minipolo@hzzian.nl

Tot snel in het water!
Foto: Digiknol.eu
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CLUB VAN 50

CLUB VAN 100

Deze club bestaat uit mensen, die
H.Z.ZIAN financieel willen
ondersteunen. Z ij betalen elk jaar een
bedrag van 50 euro! I edereen kan lid
worden.

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

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

Word nu lid van de Club
van 100:
100 euro op bankrekening:
N L 7 6 I N G B 0000136 97 4
E rica T erpstra
M ark van de Heijde
Albert en Thea Kropff
C hris M inderhoud
W ieger M ensonidas
Hilde en K rik Parrel
Jos en W il Praat
A da en E rik R an
R on Verroen
M arinus van S cheers
Paul M etz
R uud van der Vegt
M iriam E ggermont
Peter van Os
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“Het bestuur bedankt”

I n maart ontvingen alle vrijwilligers een
zeer handige vormgegeven rugzak.
Het product van ‘ A rena’ met H.Z .Z I A N logo werd speciaal gemaakt voor alle
mensen die de club door de moeilijke
coronaperiode hebben geholpen. Op
deze bijzondere wijze betoonde het
bestuur zijn erkentelijkheid voor alle
steun. Ook op een andere wijze werd
stilgestaan bij de verdiensten van
vrijwilligers. Op zondag 10 april werden
in een gezellig Haags etablissement
Fred E lbers en G erard W ennen met
partners door het bestuur gef ê teerd.
Voorzitter R on Verroen bedankte Fred
voor het vele belangeloze werk dat hij
als ledenadministrateur verzette. „ Je
hebt de hele ledenadministratie op een
voortreffelijke wijze op orde gebracht
en daarvoor is H.Z.ZIAN je ongelooflijk
dankbaar” speechte R on. M et G erard
was het een ander verhaal. T wee jaar
geleden ontving hij een K oninklijke
Onderscheiding voor zijn vele
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als
poloscheidsrechter en initiatief nemer
van het minipolo. B ij deze gelegenheid
schetste ik de langlopende procedure
die de aanvraag van zo’ n lintje behelst.
I n dit geval was dat drie jaar, want R on

Gerard Wennen

Fred Elbers

benaderde mij al in 2 017 met de vraag
of ik de aanvraagprocedure voor G erard
voor mijn rekening wilde nemen.
Vervolgens zaten er vanwege C orona
nog eens twee jaar tussen G erards
officiële huldiging en de bijeenkomst met
het bestuur!
Ook op sportief vlak valt er het nodige te
melden. Z o werden de vrouwen
kampioen van de eersteklasse. A nton
Heiden en zijn team besloten echter van

promotie af te zien aangezien de basis
van het Haagse vrouwenpolo te smal is
om de stap naar de hoogste divisie te
kunnen maken. Z o jammer, maar wel tekenend voor de status van het
vrouwenpolo. B ij de mannen lagen de
zaken anders. Die zouden zich, na een
wisselend verlopen seizoen, mogelijk nog
kunnen handhaven in de eredivisie.
Doordat een stel oude rotten halverwege
het seizoen meldden het rustiger aan te
willen doen werd ook de basis bij de
mannen te smal om het avontuur in de
eredivisie voort te zetten. Dus besloten
scheidend coach M ark van E ngelen en
zijn team om vrijwillig naar
de eersteklasse terug te treden. Ook heel
jammer maar zeer begrijpelijk.

f usie tussen Z C R en H.Z .Z I A N lag
hieraan ten grondslag, maar dat is
vergeven en vergeten. Dus was het leuk
om de ploeggenoten van ‘ vroegâ h’ weer
te ontmoeten. W e gingen natuurlijk niet
weg nadat een f oto met de mannen van
toen was gemaakt.

Piet en Geertje Vaalburg

100 jaar ZCR
Op 15 maart 192 2 werd op initiatief van
Hagenaar Piet en G eertje
Vaalburg ( de opa en oma van onze eigen
M arion) , de ‘ Z wemclub
R esidentie’ opgericht. Z aterdag 9 april
vierde de vereniging zijn eeuwf eest met
leden en oud-leden met een receptie en
f eestavond in S portcaf é Z uidhage. M ijn
broer R oel en ik bezochten als oud-leden
de receptie, want wij speelden samen
enkele jaren in de veteranenploeg van
Z C R . Dat kwam zo. Z oon M els kwam via
klasgenoot Patrick van E ijk bij Z C R in de
aspiranten terecht en ik bracht hem naar
de trainingen in de M auritskade. E n
zoals dat meestal gaat, ging het nu ook.
I k werd uitgenodigd voor
de veteranenploeg en doordat ik het polo
miste hapte ik toe. L ater volgden mijn
broer R oel en G erard W ennen. T oen M els
samen met Patrick naar H.Z .Z I A N
overstapte gingen wij mee. E en mislukte

ZCR reünie

B uiten het zwembad waren er de hef tige
rellen rond het drama A DO Den Haag.
M aar dat laat ik verder onbesproken,
aangezien ieder beetje aandacht voor
het agressieve gajes dat zich supporter
van dat voetbalbedrijf noemt, te veel is.
Dan had je ook nog A jacied A nthony , die

>
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zich op het veld regelmatig als een
dolgedraaide B okito manif esteert. Die
gozer zou eens aan een partijtje
waterpolo moeten meedoen: piept’ ie
wel anders en leert hij incasseren. Of hij
neemt een voorbeeld aan de helden die in
het Z uiderpark aan
de I nvictusgames deelnamen. W at een
ongelooflijke doorzetters zijn dat! Net als
Femke B ol en T ony van Diepen. M et twee
prachtige eindsprints van beide atleten
veroverden de N ederlandse
estaf etteploegen nog twee mooie
medailles op de slotdag van de W K
indoor. I n het S ervische B elgrado was er
zilver voor de vrouwen en brons voor de
mannen op de 4 x4 00 meter. “ W e
hebben gevochten als leeuwen” ,
vertelde slotloper Van Diepen. “ Het was
een rommelige race en ik moest echt
vechten, daardoor liep ik veel in de
tweede baan. Dat was dus niet
optimaal, maar we hebben als team
gestreden.” G eweldige sportvrouwen!

Invictus Games

Antony

Estafetteploeg

Dames 1 kampioen

12

Groot leed
Hevig geë motioneerd en zichtbaar kwaad
schoof coach S teve K err aan bij een
persconf erentie voor de vierde
wedstrijd in de NBA-playoffs tussen
Dallas M avericks en zijn ploeg G olden
S tate W arriors in T exa s. “ I k ga hier niet
over basketbal praten” , zei hij.
Vervolgens stak de topcoach, die
driemaal N B A -kampioen werd, na de
zoveelste ‘ school shooting’ een tirade af
tegen de wapenwetgeving in de
Verenigde S taten. “ I n deze staat zijn
negentien kinderen en hun leraren
doodgeschoten. De af gelopen tien
dagen zijn er oudere zwarte mensen
doodgeschoten in een supermarkt in
Buffalo. En Aziatische kerkgangers zijn
doodgeschoten in C alif ornië . W anneer
gaan we hier eens iets aan doen? !”
De coach sprak met tranen in de ogen en
sloeg op taf el om zijn woorden kracht bij
te zetten. “ I k word hier zo moe van. E lke
keer bieden we de f amilie onze
condoleances aan en houden we een
minuut stilte voor de wedstrijd. I k word
moe van al die minuten stilte. Het is
genoeg geweest” , brieste K err. Hij richtte
zich vervolgens rechtstreeks tot de
verantwoordelijke senatoren. “ I k vraag
jullie, M itch M cC onnell ( leider van de
R epublikeinen in de S enaat) en al die
anderen die weigeren om iets aan de
schietpartijen te doen, is jullie verlangen
naar macht belangrijker dan het leven van
die schoolkinderen, supermarktklanten en
kerkgangers? W ant daar lijkt het nu wel
op.” Door zijn emotioneel betoog is K err,
wat mij betref t, nu al de sportheld van het
jaar.

Jos Praat

Steve Kerr
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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

u mensen
4 x per jaar é é I nndien
A 5 pagina
in de HZ Z I A A N ( 1 pagina) + website: € 7 50, - per jaar
kent die graag
A ls u via email uw lidmaatschap wilt
krijgen
4 x per jaar é é nles
A 6 willen
pagina
in de van
HZ Z I A A N opzeggen
( 1/ 2 pagina)
+ dit
website:
kan
via: € 500, - per jaar
een enthousiaste groep leerkrachten,
ledenadministratie@hzzian.nl
dan kunt u hen wijzen op de site
4 x per jaar é é n A 7 pagina in de HZ Z I A A N ( 1/ 4 pagina) + website: € 37 5, - per jaar
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Z odra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen
zij een
oproep voorof
onze
Wilt
u adverteren
heeft u vragen kunt u mailen naar
zwemlessen.
voorzitter@hzzian.nl

onze sponsors en adverteerders:
: Recovery Trucks & Parts
16
: 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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Een aantal prijswinnaars:

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

G eboortedatum:
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H.Z.ZIAN jeugdkamp 2022
De Madelief
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Dit is een f oto van de hele Haagse
Olym pische ploeg voor R ome.
A lle deze zwemmers zijn inmiddels ( na
de f usie met HZ & PC ) lid van H.Z .Z I A N .
G reet L ugthart is een schoonspringster
van Z C G -G roningen en naderhand van
de S choonspring Vereniging
M orgenstond in den Haag, zij behaalde
op de 3 meter plank de 15º plaats
Joke B ijleveld was verspringster en is
begonnen bij de atletiek vereniging
C elebes in den Haag, welke club later
een onderdeel werd van Haag A tletiek
en eindigde op de 6 º plaats.
G erda K raan was een Haagse
politieagente die begon met
handballen en naderhand zich aansloot
bij de L eidse atletiek vereniging
de B ataven. Z ij liep in R ome 800 m
hard, maar haalde de finales niet.
B ram L eenards was oorspronkelijk een
rugcrawl zwemmer, maar haalde net de
limiet niet om daarvoor naar de OS te
kunnen. M aar als waterpolo’ er wel. Hij
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zat in het N ederlands team wat op de 8º
plaats eindigde.
W im van S pingelen kwam ook uit in het
N ederlandse waterpolo team welk op de
8º plaats eindigde.
W ieger M ensonides was een schoolslag
zwemmer, die in R ome een bronzen
medaille won op zijn 2 00 meter
schoolslag in 2 .39, 7
E rica T erpstra werd in R ome 6 º op de
100 m vrije slag en 4 º op 4 x 100 meter
wisselslag-estaf ette.
R ia van Velsen werd 7 º op haar 100
meter rugslag nummer en 4 º bij
de 4 x 100 meter wisselslag in R ome,
ondanks dat zij al wereldrecordhoudster
was op deze nummers.
Harro R an zat ook in het N ederlands
waterpoloteam welk op een 8º plaats
eindigde.
M et dank aan B ob B ouwman

Minipolo toernooi
Op zaterdag 19 M aart heef t H.Z .Z ian voor het eerst in een lange tijd weer een minipolo
toernooi georganiseerd! De arena voor de wedstrijden was in het Hof bad, met aanvang om
half drie ‘s middags. Het weer was zonnig en de kinderen hadden er zin in! Er waren in
totaal 5 teams, waarvan 2 van de R eigers, 1 van de R esidentie en 2 van H.Z .Z ian zelf . De
kinderen hebben 4 wedstrijden gespeeld tegen elkaar, en konden tussendoor lekker
genieten van een snackje en drankje. Om half vijf was iedereen klaar en kregen de kinderen
hun welverdiende vaantjes.
H.Z .Z ian vond het heel leuk om dit te organiseren en zal de aankomende jaren dit met veel
plezier weer oppakken. T ot volgend jaar!
Jeugdcommissie H.Z .Z ian
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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

10-02-17 14:46

Teddybeerdiploma
Na een periode van niet kunnen
zwemmen vanwege corona
hebben onze jongste leerlingen
samen met hun mama of papa
op zondag 22 mei jl. en in
aanwezigheid van een heleboel
belangstellenden gezwommen
voor hun Teddybeerdiploma
Brons, Zilver of Goud in het
zwembad De Escamphof.
Zij worden door het bestuur en
alle zwemjuffen en meeesters
van H.Z.ZIAN van harte
gefeliciteerd!!

11 no
vemb
2022 er
111-ja
r
jubile ig
u
H.Z.Z m
IAN

M et dank aan W ilma M arcé
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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

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

Hans Elzerman
Kampioensteam Blue Marlins heeft
ambitieuze toekomstplannen
M et het behalen van de landstitel
zwemmen zorgden de B lue
M arlins voor een aardverschuiving in
de machtsverhoudingen van
de N ederlandse topclubs. De Haags/
R otterdamse zwemcoalitie kijkt
inmiddels verder dan een volgende
kampioensschaal.

Hans Elzerman 1977

Op 24 april werden de Blue Marlins
winnaar van de zwemcompetitie
2021-2022. Een aandeel in dit
succes werd geleverd door coach
Hans Elzerman (67). Samen met
broers Henk en Bert en zus Josien
maakte Hans in de jaren 70 deel uit
van de toonaangevende zwemploeg
van ZIAN en deed in 1972 mee aan
de Olympische Spelen van München.
Reden voor de redactie om
onderstaand artikel uit de AD/
Haagsche Courant over te nemen.

„ Deze titel een mijlpaal voor de B lue
M arlins en het Haagse zwemmen”
stelde een nog nadruipende L ars
W outers. N adat zijn team zondag in
het Hof bad Haagse
zwemgeschiedenis schreef werden
de technisch directeur en trainers
van de B lue M arlins, zoals het hoort,
door hun uitgelaten pupillen gekleed
het water in gejonast. Het pas vijf
jaar oude samenwerkingsverband
vierde uitgelaten de sensationele
zege die in de vijf de en laatste sessie
van het Eredivisietoernooi definitief
werd veilig werd gesteld. „ N ee, echt
zenuwachtig zijn we niet want onze
voorsprong is eigenlijk niet meer in te
halen. E r is bij iedereen sprake van
de gebruikelijke sportieve spanning”
bekende W outers zondag halverwege
de finale ontmoeting met vijf andere
topclubs. U iteindelijk zou zijn team
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de nummer twee, Z PC A mersf oort
met 17 4 7 5 tegen 17 857 punten ruim
achter zich laten.
A cht jaar geleden zette de nog jonge
Haagse vereniging R acing C lub
een stip op de horizon: N ederlands
kampioen worden. „ N u we dat doel
bereikt hebben blikken we verder in
de toekomst. W e willen zwemmers
naar de E uropese
kampioenschappen brengen en op
termijn naar de Olym pische S pelen.
M aar dat is een heel ander traject
dan wat we nu hebben af gelegd. Z o’ n
route heef t niet alleen tijd nodig, maar
vraagt ook visie, planning en geld”
realiseert W outers zich. Hij sluit niet
uit dat op termijn een Haagse
opvolger van R anomi K romowidjojo
of I nge de B ruyn zal opstaan maar
f ronst bij het doordenken van dat
visioen. „ Dat zijn heel grote schoenen
om te vullen. De f undamenten voor
zo’ n enorme stap liggen er echter
wel. W e barsten van het talent en de
structuur van de vereniging zit goed
in elkaar. De financiën zijn altijd een
lastig punt. Verlagen van de badhuur
zou sowieso helpen en een
krachthonk is absoluut noodzakelijk.
E n je moet als club de topzwemmers
aan je weten te binden natuurlijk.”

B ij het realiseren van de ambities
maken W outers en zijn staf dankbaar
gebruik van de ervaring van Hans
E lzerman. De geboren Hagenaar was
schoolslagspecialist van
de legendarische Z I A N -ploeg uit de
jaren zeventig, Olym pië r ( M ü nchen
197 2 ) , en trainer bij
het A msterdamse N ationaal
Z weminstituut. „ I k coach hier
wekelijks de zwemmers van
de B lue M arlins, terwijl ik in mijn
woonplaats A msterdam ook vaste
trainer van de Dolfijn ben. Het maakt
mij namelijk niet uit bij welke club ik
coach, want het gaat mij puur om het
ontwikkelen van talent. E n dat is hier
in Den Haag gelukkig weer
ruimschoots aanwezig.” Om die
bewering te staven scherpen M erel
S chravendijk, M egan Jonkman, R iver
Streefland en Emile Fouzaï namens
de B lue M arlins ondertussen het
N ederlands jeugdrecord op de 4 x1 00
meter vrijeslag gemengd aan tot
3.35.7 2 . L otte Hosper en L yn
B lommers hebben inmiddels een
E K -limiet op zak en Y aniek Freistijn
mag naar het E uropees Olym pisch
Jeugdfestival. „River Streefland zit
nog slechts een honderdste van de
limiet voor het E Y OF, dus die gaat het
ook wel halen” voorspelt W outers.

E en kritisch aspect in de
voorbereidingen op de toekomst vindt
E lzerman het ontbreken van een
universiteit in Den Haag.
„ Potentiele topzwemmers zoeken
vaak de combinatie van een
trainingscentrum met een
universitaire studie, dus dat is hier
nog een lastige” vindt hij. Z o heef t de
16-jarige River Streefland plannen
om straks in de Verenigde S taten te
gaan studeren. M erel S chravendijk
( 16 ) zoekt de toekomst minder ver
weg. Daags na het kampioensf eest
meldde het talent zich voor
weekstage bij de zwemacademie in
E indhoven. „ E r zijn tien kandidaten
en zeven plekken maar ik hoop zó
dat ik word geaccepteerd. L ukt dat,
dan wil ik daar een studie biomedisch
laboratoriumonderzoek gaan doen.
M aar ik blijf wel zwemmen bij de B lue
M arlins. Dat staat vast.”
B ron: A D/ HC / Jos Praat, 2 5-4 -2 02 2 .

Hans als coach in 2022
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Waterpoloverslagen?
https://waterpolodenhaag.nl/
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Met de zwemploeg
naar Hildesheim.

T ijdens de paasdagen van 196 6 heef t Z ian
een uitnodiging ontvangen via de Duitse
Z wembond om mee te doen met I nternationale
zwemwedstrijden bij de in 1934 opgerichte
vereniging Poseidon in Hildesheim. Hildesheim
ligt in W est-Duitsland ca 30 km ten Z -O van
Hannover.
Deze keer ging het om een heren
zwemploeg. De tegenstanders waren een
ploeg uit W arschau, een ploegcombinatie uit
Z uid Z weden, een Deense zwemploeg,
natuurlijk Poseidon uit Hildesheim.
Het f rappante was dat Z ian hier de enige
clubploeg was naast Poseidon.

E r werd goed gezwommen; op de 100 m. rs
door L arry en R ob. B ij de 2 00 m. ws
persoonlijk zwom R on Verroen een nieuw
club- en kringrecord ( 2 .2 8) . B ij de 2 00 m. ss
zwommen W ieger en Hans beiden 2 .4 8, 7 . A ad
Oudt vervolgens presteerde op de 100 m. vs
ook een nieuw club-en kringrecord in 56 , 4 .
Jan-E vert en Dolf zwommen de 100 m. vls
in 1.08, 5 en 1.11, 5. De estaf ette 4 x 100m. rs
leverde bij Z ian ook een nieuw clubrecord op
met 4 .39, 9.

U itgeleide gedaan vanaf het Hollands S poor,
door de plaatselijke Harmonie van
het Verenigd S poorwegpersoneel vanuit een
verkeersopstopping.
Voor Z ian gingen zwemmen: o.a. W ieger
M ensonides, L arry M eenk, R ob B oers,
Jan-E vert Veer, Dolf Heym an, Hans Dieben,
R on Verroen en A ad Oudt. B egeleid door A rie
W illems en onze clubtrainer C harles R azoux
S chultz.

1968 Hildesheim Andries Bartels, Wieger
Mensonides. 1º en 2ºplaats ss.

Z ian eindigde op de 3º plaats, S tad W arschau
werd 1, Z uid Z weden 2 , Poseidon 4 en de
Denen 5. Z eker een goed resultaat in deze
internationale bezetting. De Duitse zwemmers
waren erg tevreden over ons en dat leverde al
gelijk een nieuwe mondelinge uitnodiging op
voor 196 7 en 196 8, waarbij ook dames welkom
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1958 Zian zwemtrainer Charles
Razoux Schultz, geb.19-7-28.

zouden zijn. Onze trainer verzuchtte
naderhand “ N og nimmer heb ik zulke prettige
dagen als nu met deze ploeg meegemaakt !”
Hij liet ’ s avonds op het f eest zelf s champagne
aanrukken om onze goede tijden te vieren.
I n 196 7 is Z ian wel op herhaling geweest,
helaas heef t ondergetekende B ob daar alleen
deze f oto van en een reisverslagje, maar wel
van het paasweekend van 196 8. Deze keer
waren de dames er bij. Z ie de namen van de
deelnemers bij de groepsf oto.

1967 Zian Hildesheim. Diny
de Bruin,
Jolanda Scheiwe,Barry
Kirkenir,Janet Witman.
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De heren bereikten in 196 8 een hoge plaats,
de dames deden voor de puntentelling niet
mee. W el was er deze winter hard getraind,
harder dan vorig jaar met het oog op de
naderende Olym pische S pelen in M exi co.
Helaas kan ik geen tijden melden,
waarschijnlijk omdat het f eest daarna veel
meer indruk maakte. De jongens ploeg moest
eerst naar de molen buiten de stad om zich om
te kleden. E en aantal Z weden ging met onze
bus mee, omdat zij daar ook sliepen. Dan op
naar het f eest, een aantal Z weden ging weer
mee ( zij hadden zich inmiddels behoorlijk
ingedronken) , hen af geleverd bij de f eestzaal
en toen naar het hotel om onze dames op te
halen. E r was levende muziek, alle goede
nummers van de laatste tijd werden er
gespeeld. Na afloop was er een staande
ovatie, waarbij A ndries B artels ( als leraar Duits)
( f oto 3) de bandleden aan het publiek
voorstelde. A l met al een bijzonder geslaagd
paasweekend net zoals trouwens de hele trip.
B ob B ouwman Foto- en historisch archief
H.Z .Z I A N . 5 juni 2 02 2 .
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1967 Zian Hildesheim-zwemploeg voorjeugdherberg- A.Schouten, D.de Bruin, J.Scheiwe, I.Keus,
M.Vaalburg, I.Lapaer. M.vd Velde, A.Keus, M.Fröger .I.Fröger, I.Frantzen

11 no
vemb
2022 er
111-ja
r
jubile ig
u
H.Z.Z m
IAN

31

Krantenartikel Erica Terpstra
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M et dank aan W ilma M arcé
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Historisch boekwerk Regentes
genomineerd.
I n de Hazie-anen 2 02 0-4 en 2 02 1-1 is er al
uitgebreid aandacht gegeven aan de R egentes
, waar Z ian in 192 2 zijn eerste stapjes heef t
gezet. E r is door documentalist Bert Alers een
uitstekend boekwerk samengesteld., waarbij
de hele historie van dit gebouw uitgebreid
aandacht heef t gekregen.
De G eschiedkundige Vereniging Die Haghe
beloont elke 2 jaar het beste boek over den
Haag met een geldbedrag van € 2 500, -. Deze
keer ging het tussen de boeken: “ Verzetsheldin
met schilderskist, het leven van R u Paré ” van
W im W illems, “ N ooit gebouwd den Haag” van
L ex van T ilborg en “ Van Water naar Theater”
over onze wieg, de R egentes, van B ert A lers.

Deze keer ontving B ert A lers deze die Haghe
prijs omdat de jury vond dat dit het beste boek
was over de geschiedenis van een Haags
bad-en zweminrichting. E en goed
gedocumenteerde studie die is uitgemond in
een aantrekkelijk geschreven en f raai in een
origineel vorm gegeven gedenkboek over een
bekende instelling in een levendige wijk in
den Haag. W aaraan ook veel Hagenaars en
Hagenezen van buiten het R egentesse
kwartier goede herinneringen aan hebben !

E r was een onaf hankelijke jury samengesteld
bestaande uit Ellen van der Waerden
( voorzitster en directeur G emeente A rchief ) ; de
kenner van Den Haag
Henriëtte van Aartsen- Warsen
( voormalig journaliste) , Jan-Hein Furnée
( hoogleraar E uropese cultuurgeschiedenis) ,
Marjonne Maan ( historicus- en
geschiedenis docent) en tenslotte Herman
Rosenberg ( hoof dredacteur van weekkrant
den Haag-C entraal) .

Boekpresentatie 29-11-2020
De Schaapjesfabriek

Uitreiking die Haghe prijs aan Bert Alers door directeur
Gemeente archief Ellen van der Waerden en voorz. die
Haghe Hr. H.Grootveld

Uitreiking die Haghe prijs
2022 Prijsuitreiking eigen
toestel Bert Alers metdie
Haghe prijs van € 2500,-

De voorzitter van Die Haghe de heer
H.Grootveld reikte deze prijs uit.( zie f oto’ s van
Hans Zwaansdijk tevens bestuurslid Die
Haghe) in de Oude K erk op S cheveningen.
Het f oto- en historisch archief van H.Z .Z I A N
heef t veel materiaal aangeleverd voor dit boek.
Het bad is in 192 1 opgeleverd in
de W eimarstraat, vanaf het begin hebben
zowel Z ian als HZ & PC gezwommen in dit bad,
wat in die tijd de grootste overdekte bad- en
zweminrichting was van E uropa ! I n 1995 werd
het gesloten tot groot verdriet van de Haagse
zwemwereld, maar een jaar later ging het weer
open als theater omdat de K oninklijke
S chouwburg gerenoveerd werd.

11 n
o

vem
202 ber
2

111j
jubi arig
leum
H.Z.
ZIAN

Bob Bouwman. Foto- en historisch archief
H.Z .Z I A N 8 juni 2 02 2
B S N nummer: I S B N 97 8-90-7 882 4 -06 0 Ook
verkrijgbaar bij de R egentes.
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Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG☛

Algemene ledenvergadering H.Z.ZIAN 2022

Datum

: 18 mei 2022

Locatie : Vergaderzaal Zwembad Hofbad, Ypenburgse Boslaan 30, 2496 ZA Den Haag
Aanvang: 19.30 u
Aanwezige leden: Ron Verroen (vz), Annemieke Stap, Marion Vaalburg, Annelies Stap, Wilma Marcé, Lisa van
Slingerland, Paul Westra (not), Tim vd Bend, Caroline Boonstra, Anneke Boersma, Jan vd Brink, Fred en Rita
Elbers, Mark van Engelen, Mac-Ty Heintzberger, Maarten Knol, Arjan de Nooijer, Jeroen Ruigrok, Iris Ruitenbeek,
Rob Schippers, Xavier Schippers, Henk Vierdag, Kiki Verhaar, Pjer Wijsman, Vincent Wijsman.
Overige aanwezigen: Kitty Bollaar, Monique van Eck, Terry Hofstede, Mw. Van de Vegt.
Afwezig mk: Bob Bouwman, Miriam Eggermont, Jeroen ter Hoeven, Roxanna Marcé, Queenie Palm, Jos Praat,
Hugo Quartel, Chantal Quartel.
1. Opening
●

●
●

●

De voorzitter opent de vergadering even na 19:30 u en stelt vast dat we gelukkig weer fysiek bijeen
kunnen komen met een opkomst van bijna 30 leden en belangstellenden. De bestuursleden worden
voorgesteld.
Ook in 2021 werden onze activiteiten gehinderd door de Corona maatregelen. Het was een lastig jaar,
ook financieel, vanwege de hoge zwembad huren, vooral in het Hofbad.
Hij benoemt de Jeugdcommissie en de CREZ omdat zij ondanks alle maatregelen toch nog veel
activiteiten hebben kunnen organiseren binnen de gegeven mogelijkheden. Groot compliment voor
beiden.
De voorzitter deelt mede dat hij van plan is in 2023 te stoppen met zijn voorzitterschap. Dit is een jaar
uitgesteld wegens het vertrek van de secretaris.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
●
●

Verslag van de kascommissie, te behandelen bij agendapunt 6
Verslagen van de diverse commissies en functionarissen, te behandelen bij agendapunt 5

4. Herdenkingen en huldigingen
●

●

Jan Schouten, voormalig zwemtrainer van de wedstrijdploeg van Zian/Vitesse die diverse toppers heeft
voortgebracht en Mw Waleveld, voormalig administrateur in de Waterthor zijn ons recentelijk ontvallen.
De voorzitter vraagt om een minuut stilte.
Er zijn dit jaar vier jubilarissen. Arjan de Nooijer is 40 jaar lid en ontvangt uit handen van de secretaris
een heerlijke fles wijn. De overige jubilarissen zijn helaas niet aanwezig. Dit zijn Roxanna Marcé en Peter
Taal (beiden 25 jaar lid) en Queenie Palm (50 jaar lid). Zij ontvangen hun attentie thuis.

●

●

●

●

●

Fred Elbers wordt naar voren geroepen. De secretaris memoreert zijn jarenlange inzet voor de
vereniging. In 1955 speelde Fred al waterpolo bij Vitesse. Na zijn diensttijd ging hij varen. Zijn kinderen
brachten hem weer terug in het zwembad. Daarna verrichtte Fred functies als administrateur in het
zwembad en de ledenadministratie. Op Fred kon altijd een beroep worden gedaan. Het bestuur heeft
daarom gemeend hem te benoemen tot Erelid. Hij ontvangt de versierselen en een fles sterke drank.
Nu is het de beurt aan Mark v Engelen. Marion Vaalburg schetst zijn opkomst als Heren waterpolo trainer
en de successen die hij daarna heeft geboekt met deze relatief jonge ploeg. Na 8 jaar is het mooi
geweest. Het bestuur wil Mark daarom benoemen tot Erelid. Felicitaties, wijn en versierselen zijn er ook
voor Mark.
De bokaal van verdienste, ook wel vrijwilligers bokaal, gaat dit jaar naar Anneke Boersma. Bij de
waterpolo zorgde ze jarenlang voor de bezetting van de jurytafel en de administratie rondom de
waterpolowedstrijden. Marion Vaalburg overhandigt haar de bokaal en bloemen.
De Haro Ran sportbeker: Mac-Ty Heintzberger valt deze eer ten deel, voor zijn verdiensten in het CJteam. Mac-Tyis afgelopen seizoen begonnen met keepen in dit team. Hij werkt hard op de trainingen en
maakt het in het doel voor de tegenstanders moeilijk om te scoren. Naast keepen kan hij hard zwemmen
en weet daardoor af en toe ook nog een doelpuntje mee te pikken. Zijn werklust en
doorzettingsvermogen vormen de basis van zijn groei.
De (nieuwe) Frans vd Vegt beker is voor Xavier Schippers. Hij heeft het afgelopen jaar bij het CJ-team
gespeeld, een heel nieuw team. Met zijn grote glimlach en goede energie heeft hij een positief effect op
het hele team. Hij laat zien dat hij zich wil ontwikkelen door veel te trainen en zich goed in te zetten
tijdens de wedstrijden. De beker wordt persoonlijk uitgereikt door mw Vd Vegt.

5. Notulen Algemene ledenvergadering 26 mei 2021
●

Geen opmerkingen, verslag wordt aldus vastgesteld.

6. Jaarverslagen 2021 commissies en functionarissen
●
●
●

Caroline informeert nav Jaarverslag Secretariaat of in Coronajaar 2021 de volledige afdracht aan de
KNZB is gedaan. De voorzitter bevestigt dit.
De voorzitter memoreert dat de jeugdcommissie uitgebreid verslag heeft gedaan van haar activiteiten,
die ondanks alle Corona beperkingen grotendeels door konden gaan. Petje af en applaus hiervoor!
Bij de waterpolo is een verslag van SG WPDH beschikbaar, maar niet van SG Residentie, waar de jeugd
traint. Er is geen verslag ontvangen en het contact met Residentie is summier. HZ ZIAN is ook niet
vertegenwoordigd in het bestuur van SG Residentie, wat eigenlijk wel zou moeten.

7. Financieel verslag H.Z.ZIAN 2021
●

De penningmeester geeft een korte toelichting. Er is, vanwege Corona, ongeveer 10 maanden contributie
geïnd ipv 12. Daartegenover stond dat we minder badhuur hebben betaald en subsidie hebben
ontvangen. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het financiële verslag. Dit wordt aldus
vastgesteld.

8. Verslag Kascommissie
●

●

●
●

De Kascommissie, Jeroen ter Hoeven en Miriam Eggermont, en de penningmeester van H.Z.ZIAN zijn op
maandag 25 april 2022 bij de voorzitter van H.Z.ZIAN op bezoek geweest voor de controle van de
boekhouding over het jaar 2021.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de penningmeester de vragen beantwoord die de kascommissie had aan
de hand van het vooraf beschikbaar gestelde exploitatie overzicht van 1 januari 2021 t/m 31 december
2021 en de balans per 31 december 2021. Tevens heeft de kascommissie steekproefsgewijs controle
uitgevoerd op de boeken.
De kascommissie zou de Reserve Sponsorrekening graag overboeken naar de Algemene reserve. De
penningmeester gaat dit in de volgende bestuursvergadering bespreken.
De kascommissie heeft de boekhouding over het algemeen in goede staat aangetroffen. Daarmee
worden de penningmeester en het bestuur decharge verleend.

1

9. Benoeming Kascommissie 2020
●

Miriam Eggermont stelt zich wederom beschikbaar indien er geen andere kandidaten zijn. Jeroen ter
Hoeven treedt terug. In zijn plaats wordt Mark vd Bend voorgedragen. De ALV gaat unaniem akkoord
met deze benoeming.

10. Contributies en tarieven 2022
●

Hierover zijn geen opmerkingen dus deze worden vastgesteld conform voorstel, zie bijlage.

11. Vaststellen begroting 2022
●
●

De penningmeester licht toe dat wanneer het gereserveerde bedrag voor het 111-jarig jubileum niet
toereikend is (een deel van) de algemene reserve hiervoor ingezet kan worden.
De reserve van de Sponsorrekening kan (deels) worden besteed aan een trainingskamp voor de
waterpolo(jeugd) indien hiervoor een plan wordt opgesteld en ingediend bij het bestuur.

12. Bestuursverkiezing
●

●

●

De bestuursleden Ron Verroen en Paul Westra treden volgens rooster af. Ron Verroen (vz) is herkiesbaar
voor één jaar. Paul Westra (secr) is niet herkiesbaar. Kim Schildkamp (niet aanwezig) treedt terug
wegens drukke werkzaamheden.
Het bestuur stelt voor mw Kiki Verhaar te benoemen in de functie van secretaris. Kiki werkt bij de
gemeente Den Haag en is moeder van twee dochters, waarvan Sarah bij Dames 1 speelt. De ALV is
unaniem akkoord met deze benoeming. Paul Westra overhandigt haar de sleutel van de Postbus.
De voorzitter dankt Paul Westra voor zijn inzet als secretaris en zet hem in het zonnetje. Een
afscheidsetentje volgt nog. Paul neemt afscheid als secretaris, maar blijft nog actief binnen de vereniging
als teamleider, dus we hoeven zijn betrokkenheid niet te missen.

13. Rondvraag
●

●

Caroline Boonstra informeert of het bestuur op de hoogte is van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) en het werk dat hiervoor noodzakelijk is. De voorzitter beaamt dat dit de aandacht van
het bestuur heeft.
Pjer Wijsman uit zijn teleurstelling over het feit dat de beker die zijn naam draagt niet is uitgereikt en hij
hiervan niet op de hoogte was. De voorzitter biedt hiervoor zijn excuses aan en zegt toe dat het bestuur
na zal gaan of deze beker op een later moment alsnog kan worden uitgereikt.

14. Sluiting
Rond 21:00 u sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Er is nog een
drankje uit de mobiele Hofbar.
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M et dank aan K iki Verhaar
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N a een jaar pauze door corona heef t de jeugdcommissie van H.Z .Z ian de waterpolo lessen weer
opgepakt. Op donderdag 10 juni begonnen de eerste waterpolo lessen weer en hebben de
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 groepen in het Z uiderpark met z' n allen kennis gemaakt met waterpolo.
De eerste les was vooral wennen en nieuwe dingen leren. W aar normaal de meesters en juf f en
borstcrawl met gezicht in het water willen zien, is het nu juist de kunst om borstcrawl te zwemmen
terwijl je naar voren kijkt met je hoof d boven water. Ook de benen om en om was een nieuwe slag om
te leren. G elukkig heef t iedereen goed geluisterd en gekeken toen de meester het voordeed en
konden zij allen het net zo goed! Ook het gooien en vangen met een bal was nieuw, maar voor velen
was dit toch het leukste van de hele les. De tweede en derde les hebben wij verder geoef end met de
geleerde slagen en trucjes. Hoe pak je de bal op met 1 hand? Deze zwemmers kunnen je dat nu
haarf ijn laten zien. Ook zijn er nog meer nieuwe dingen gedaan, zoals het schieten op een pion of
lummelen met twee groepen. I n de laatste les gaan de kinderen zwemmen voor hun H.Z .Z ian
waterpolo diploma. Hierbij kijken wij of zij goed hebben opgelet de vorige 4 lessen en of zij waterpolo
net zo leuk vinden!

Juni- Waterpolo Lessen:

Zondag was het alweer tijd om alle spullen in te pakken en hadden we nog wat vrije tijd om samen
buiten te spelen en lekker te knutselen. Dat eindigde in een groot watergevecht en dus moesten een
aantal kinderen nat overgeleverd worden aan hun ouders, sorry papa en mama!! Al met al hebben we
weer een fantastisch kamp gehad en was het, ondanks de extra regels, een heerlijk weekend! Bedankt
en op naar volgend jaar!

Vrijdag was het weer gelukkig een stuk beter en dus konden we ’s ochtends lekker het bos in om
spelletjes te spelen. ’s Middags zijn we in 2 groepen gaan kanoën, de ene groep is een hele tocht rond
Madestein gaan maken en de jongere kids zijn lekker op het meer geweest. Daarna was het tijd voor
een lekker ijsje! ’s Avonds was het filmavond en hebben we vanuit bed een leuke film gekeken,
inclusief popcorn. Voor de oudere kinderen was er daarna tijd om nog even buiten bij het kampvuur
het weerwolf spel te spelen. Zaterdag moesten we vroeg van het terrein af zijn, om levend Stratego te
spelen in het bos. Bij terugkomst stond ons een grote verrassing te wachten: een enorme stormbaan
van maar liefst 23 meter! De hele middag hebben de kinderen kunnen klimmen en klauteren en ze
waren niet moe te krijgen. Nadat iedereen weer lekker warme en droge kleren had aangetrokken, was
het tijd voor patat avond: altijd een groot succes! Alle kinderen hadden in de vrije tijd geoefend op hun
acts en dus was het tijd voor de bonte avond. Verschillende acts passeerden de revue: van jongleren,
tot dansacts, tot moppen tappen en als mystery act heeft de leiding het moordspel van de Lama’s
nagedaan.

In het Hemelvaartsweekend vond het H.Z. ZIAN Jeugdkamp 2021 plaats! Na de gemiste editie van
2020, was het dit jaar wel weer mogelijk om met een groep van 30 kinderen een weekend vol leuke
activiteiten te ondernemen in Madestein, Den Haag! Het thema was dit jaar Olympische Spelen en
daarom waren de kinderen in 5 groepen verdeeld. Elk met een eigen naam en kleur, waarin ze het hele
weekend punten konden verdienen! Op donderdagmiddag kwamen de kinderen aan, in met stoepkrijt
aangegeven parkeervakken. Dit jaar was het niet toegestaan voor de ouders om met de kinderen mee
naar binnen te gaan en dus moesten de tassen bij de voordeur afgegeven worden. Nadat alle kinderen
hun bedden hadden opgemaakt (we hadden dit jaar stapelbedden, cool!!), zijn we begonnen met wat
gezellige kennismakingsspelletjes. Helaas was het ’s avonds niet zo’n lekker weer en dus werden de
broodjes hamburger en de rest van de spelletjes naar binnen verplaatst.

Mei- Kamp:

H.Z . Z I A N

zetten, stuur dan een berichtje naar

jeugdcommissiehzzian@gmail.com

L ijkt het je leuk om voor de jeugd van
je in te zetten, de vereniging bloeiend te houden en samen onwijs leuke projecten op te

N ou zijn wij nog altijd op zoek naar ex tra L eden!

I n 2 02 1 hebben wij af scheid genomen van een van onze leden, L aura K aplar, zij ging verhuizen naar
haar geboorteland Hongarije. G elukkig hebben we in 2 02 1 een onwijs sterk nieuwe lid Vere Fischer
mogen verwelkomen, zij is gestart bij de jeugdcommissie en draait momenteel op volle sterkte mee!

Nieuw lid:

I n 2 02 1 zijn we gestart met een aantal projecten, waaronder het waterpolo toekomstplan voor
H.Z .Z I A N , hierin kijken we naar de jeugd mogelijkheden voor waterpolo binnen H.Z . Z ian. I n 2 02 2
zullen wij hier mee verder gaan en het voorleggen aan het bestuur. Ook hebben wij geholpen in het
opzetten van het waterpolo op de Olympic Experience in Den Haag naar veel input is dit door
corona voor het waterpolo niet volledig doorgegaan. Ook in 2 02 1 zijn wij begonnen met het opstellen
van een promotiefilmpje voor H.Z . Z I A N , hierin hebben we contact met een prof essionele vakvrouw
en zijn we bezig met een plan die in 2 02 2 verder wordt uitgewerkt en opgepakt. M et het Haagse
jeugdlintje hebben wij onze waardevolle vrijwilligers binnen H.Z .Z I A N opgegeven, helaas zijn deze
mensen verder niet uitgekozen om een lintje te ontvangen. Ook zijn wij begonnen in 2 02 1 met de
voorbereidingen op een minipolotoernooi vanuit H.Z .Z I A N binnen regio Haaglanden, dit toernooi zal
uiteindelijk in 2 02 2 georganiseerd worden.

Jaarrond- Overige projecten:

Het liep wat anders dan andere jaren, maar de Pieten zijn bij de Haagse baden waar H.Z .Z ian les
geef t wel langs gekomen! Vanwege de maatregelen konden de Pieten alleen een bezoekje brengen
tijdens de zwemlessen in de E scamphof en het Z uiderpark op de zaterdag. Hier hadden de Pieten er
een leuk f eestje van gemaakt en hebben de kinderen allemaal wat lekkers gekregen. Ook waren de
Pieten langs de baden geweest die dicht waren. Hier was het vaak koud en donker, maar toch gingen
de kinderen met een warm gevoel weg. Ondanks dat niet alle kinderen kwamen, zijn er toch een
enkeling geweest. Deze hebben gezellig met Piet een praatje hebben gemaakt, zijn op de f oto
gegaan of hebben zelf s met de Pieten 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. T och hebben veel kinderen kunnen genieten van wat lekkers of een leuk badspeeltje
voor de allerkleinsten!

December- Sinterklaas:

Veel haagse zwembaden gaan tijdens de zomervakantie dicht, waardoor de deelnemers van H.Z .Z ian
een aantal vrije weken hadden van de zwemles. Om iedereen een ex tra vakantiegevoel te geven, is
bedacht om de laatste zwemlessen voor de vakantie in het teken van de zomer te zetten. De
lesgevers hadden allemaal leuke spelletjes bedacht en na de zwemles konden de kinderen nog even
genieten van een koekje en wat te drinken!
W e hopen dat iedereen een f ijne zomervakantie heef t gehad en dat er weer nieuwe energie is voor
een goed en sportief zwemseizoen!

Juli- Zomerlessen:

Jaarverslag Jeugdcommissie (was niet aanwezig tijdens ALV)

Spelregels en contributie 2022
Contributie
A lle contributiebedragen zijn per kwartaal verschuldigd, tenzij anders aangegeven. Dit bedrag
wordt door middel van automatische af schrijving van uw bankrekening af geschreven, telkens aan
het begin van het kwartaal. I n de loop van het jaar krijgt u vooraf per email een bericht van ons
dat het contributiebedrag zal worden af geschreven. Z orgt u dan dat uw saldo voldoende is om de
contributie af te schrijven?
Ons rekeningnummer is N L 54 I N G B 0000 107 3 00 ten name van
HA A G S E Z W E M E N POL OC L U B H.Z .Z I A N te Den Haag.
B ij aanvang van het lidmaatschap dient de contributie plus inschrijf geld contant of per pinbetaling
( voorkeur) voldaan te worden bij de administrateur in het zwembad.
Voor niet-automatische incasso geldt een toeslag van € 3, 00 per kwartaal. B ij het niet kunnen
incasseren zal een aanmaning worden gezonden. I s de contributie niet binnen veertien dagen na
de tweede aanmaning ontvangen, dan zal de vordering aan een incassobureau worden
overgedragen. A lle ext ra kosten komen dan voor uw rekening. W anneer de contributie niet met
een automatische incasso wordt 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. N eem bij uw
inschrijving de pas die op naam van het nieuwe lid staat mee zodat deze gescand kan worden.
B ij een ongeldige of niet scanbare pas bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van
de contributie ( contant of per pinbetaling) . Vervolgens dient ieder half jaar de pas opnieuw
gescand te worden.
Kortingen zijn ( wijzigingen van de G emeente Den Haag / Ooievaarspas voorbehouden) , als
volgt:
100% met een maxi mum van € 82 , 50 per kwartaal ( peil 2 02 1)
·
E lementaire leden van 4 tot 18 jaar ( peildatum 1 januari) .
·
S portleden tot 18 jaar ( peildatum 1 januari) kunnen 100% vergoeding krijgen vanuit het
project K ind Doet M ee ( K DM )
50% met een maxi mum van € 4 1, 2 5 per kwartaal ( peil 2 02 1) :
·
E lementaire leden tot 4 jaar en vanaf 18 jaar ( peildatum 1 januari) .
·
S portleden vanaf 18 jaar ( peildatum 1 januari) , bij een tweede gekozen sport.
L et op! A lleen de contributie wordt ( gedeeltelijk) vergoed door de Ooievaarspas.
Niet vergoed wordt:
·
I nschrijf kosten
·
Diplomazwemmen
·
S uperspettersprogramma
·
Dubbelzwemmen
Deze kosten dienen door u contant of per pinbetaling ( voorkeur) te worden voldoen.

De administrateur
Hebt u vragen over het lidmaatschap, of de contributie, of heef t u andere vragen, dan kunt u
terecht bij de administrateur die tijdens de les in de hal van het zwembad aanwezig is. U kunt ook
schrijven naar H.Z .Z I A N , postbus 6 102 0, 2 506 A A Den Haag, of mailen naar ledenadministratie@
hzzian.nl. I ndien u vragen heef t over de vorderingen van uw kind( eren) of andere problemen betreffende de zwemlessen, dan kunt u zich wenden tot de begeleidende instructeur/-trice of tot de
uurleider, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op het zwemuur. W ij verzoeken u wel dit
alleen voorafgaande aan of na afloop van de zwemles te doen.
Diplomazwemmen
T wee of drie keer per jaar wordt er bij H.Z .Z I A N diplomazwemmen af genomen.
De instructeur beslist of het kind daaraan toe is. Hij/ zij zal dit graag aan u uitleggen. U wordt
vooraf geïnformeerd over de data en de gang van zaken. Deelname aan het diplomazwemmen
kan alleen als de volledige contributie is voldaan.
Lidmaatschapskaart ( verenigingskaart)
U itsluitend na volledige invulling van de aanmeldingskaart ontvangt u de lidmaatschapskaart. Op
vertoon van de lidmaatschapskaart heef t u toegang tot de lessen. Vergeet hem dus niet.
Vertrouwenspersonen: H.Z .Z I A N heef t 2 vertrouwenspersonen waar u via
vertrouwenspersoon@hzzian.nl indien nodig mee in contact kunt treden.
Clubblad
M inimaal viermaal per jaar ontvangt u ons clubblad ‘ de HaZ ie-A A N ’ . Deze wordt in het zwembad
uitgereikt. Het clubblad is ook digitaal te lezen via www.hzzian.nl voor het geval u een exe mplaar
gemist heef t.
Adres- en andere wijzigingen of opzegging lidmaatschap
G aat u verhuizen of wijzigt uw emailadres, telef oonnummer of banknummer? G eef dit dan s.v.p.
zo snel mogelijk schrif telijk door!
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een
volle kalendermaand. I s de genoemde termijn niet in acht genomen, dan is de contributie voor
een volgende kalendermaand geheel verschuldigd.
Z olang opzeggen van het lidmaatschap niet op de juiste manier gebeurt, blijf t u contributie
plichtig.
A lle wijzigingen en opzegging kunnen als volgt geschieden:
a.
S chrif telijk naar de ledenadministratie: Postbus 6 102 0, 2 506 A A DE N HA A G
b.
Per email: ledenadministratie@hzzian.nl
Mondelinge wijzigingen en opzeggingen worden NIET in behandeling genomen.
Zwemscore: Via ons zwemscoresyst eem ( hzzian.zwemscore.nl) kunt u de vorderingen van uw
kind inzien en volgen.
Foto/video: W ilt u zo vriendelijk zijn om in het kader van de privacyr egeling alleen f oto’ s te
maken van uw eigen kind?
Slot
M ocht u na het lezen van dit alles toch nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen ook
stellen via zwemles@hzzian.nl
M et vriendelijke groet,
Het bestuur
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CONTRIBUTIE 2022
Automatische incasso
2022
I nschrijf kosten, eenmalig * )
€ 2 0, 00
B aby- / peuterzwemmen, per kwartaal
€ 82 , 50
B aby- / peuterzwemmen met gescande Ooievaarspas ( tot 4 jaar)
€ 4 1, 2 5
Z wemles ( 1x per week) en minipolo, per kwartaal
€ 82 , 50
Z wemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar
€ 00, 00
Z wemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 18 jaar en ouder € 4 1, 2 5
Z wemles ( 2 x per week) , per kwartaal * )
€ 135, 00
S uperspetters ( 2 x per week) , per kwartaal * )
€ 2 01, 00
10-badenkaart ( geldigheid 6 maanden) * )
€ 7 0, 00
Diplomazwemmen, per keer ( A , B , C , Z V 1, 2 en 3) * )
€ 2 5, 00
Diplomazwemmen, per keer ( ZV keuzecertificaat, Teddybeerdiploma) *) € 12,50
W aterpolo, per kwartaal
€ 12 3, 00
T opwaterpolo W PDH, per kwartaal
€ 14 1, 00
S tartvergunning vanaf 12 jaar, per kalenderjaar
€ 51, 00
A dministratief lid en donateur, per kalenderjaar
€ 6 5, 00
* ) wordt niet vergoed door de Ooievaarspas
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1
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Adressen H.Z.ZIAN
Algemeen tel. nummer: 06 -4 6 2 812 07
Algemeen postadres:
Postbus 6 102 0, 2 506 A A DE N
Bankrekening:
N L 54 I N G B 0000 107 300
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
S ecretaris:
L edenadministratie:

HA A G

R on Verroen
M arion Vaalburg
K iki Verhaar
Paul W estra
Postbus 6 102 0 2 506 A A DE N HA A G
B ank: N L 54 I N G B 0000 107 3 00
L eszwemmen:
diverse baden
W aterpolo:
M arion Vaalburg en Jeroen R uigrok
W aterpolowedstr.secr.:
M arion Vaalburg
Foto- en historisch archief : B ob B ouwman
Ooievaarspas:
Jeugdcommissie
diverse leden
R edactie HaZ ie-aan:
Peter G iesekam
W ebsite:
Jeroen R uigrok
VC P:
Hugo Q uartel en Patricia van Veen

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

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

zwemles@hzzian.nl

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
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