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redactie
Beste lezer,

Afgelopen tijd heb ik weer heel veel kopij
mogen ontvangen. Deze keer heb ik veel
mogen ontvangen vanwege het jubileum.
Samen met de andere CREZ-leden heb ik
meegeholpen met het schrijven van een
stukje geschiedenis van de CREZ van de
afgelopen 11 jaar. Helaas was het voor
mij lastig om over de afgelopen 11 jaar
iets te schrijven. Sinds de verhuizing naar
Amersfoort ben ik gestopt met zwemles
geven en de CREZ. Wel heb ik een
beginnetje gemaakt van vier jaar CREZ.
Van dit stukje tekst is niks meer
overgebleven. Gelukkig hebben de
andere huidige CREZ-leden een mooi
stukje geschiedenis geschreven. Heel
veel dank! Het is ook mooi om terug te

lezen wat de CREZ de laatste jaren
gedaan heeft.
Jos Praat heeft een mooi stukje tekst
geschreven van de afgelopen 11 jaar
waterpolo. Dus een clubblad met veel
geschiedenis.
Graag wil ik weer iedereen bedanken
voor de stukjes tekst die aangeleverd
zijn. Ik zie jullie graag vrijdag
11 november tijdens
het jubileumfeest.
Veel leesplezier en ...

Tot HaZie-AAN
Peter

Schrijf je in voor het jubileumfeest!
Dit wordt gevierd op vrijdag 11 november 2022..
Het inschrijfformulier staat op de website
https://www.hzzian.nl/111-jaar

In memoriam

- Peter Groenendaal
- Sanne van Iersel
- Jan Schouten
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onze sponsors en adverteerders:
G&W
: Gezondheidswinkels
HAEGHEBORGH
: Capital consultants
WIERINGA
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
SCHIPPERS & ZN
: Encadreur, lijstenmakerij
ASTORIUM
: Detachering en Werving van Staf Professionals
KERKHOF
&Gezondheidswinkel
ZN BV / McWASH
: Hypermoderne
wasstraat,
benzinestation
Uw G&W
op de
hoek van de Laan van
Meerdervoort
en de
Reinkenstraat
is
gespecialiseerd
in:
HAPPYCOPY.NL
: Drukker van dit blad
homeopathie,
fytotherapie,
voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica,
5KRABBELS
: Uw hulp bij administratieve
problemen
natuurlijke haarverf, kruidentheeën, gezondheidstheeën, enz.
Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18.00
Donderdag 9:00 tot 18:00

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

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

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

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

G&W GezondheidsDrogist Kessler

Zonder sponsors en adverteerders zijn
ervangeen
extra205,activiteiten
van
Laan
Meerdervoort
2517 BC Den Haag
Tel.:070-3452210,
Email:drogisterijkessler@hetnet.nl
een amateur sportvereniging mogelijk.
Ook dit clubblad wordt voor een zeer belangrijk deel mogelijk
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden

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

Van
de bestuurstafel
H.Z.ZIAN staat aan de vooravond van
een grootse gebeurtenis. H.Z.ZIAN gaat
haar 111-jarig bestaan vieren in
Madurodam. Speciaal hiervoor is er een
jubileumcommissie opgetuigd waar men
met veel enthousiasme de inhoud van
een feest aan het vormgeven is. Maar
je kan natuurlijk een feest geven, maar
dan moet je het ook wel aantrekkelijk
maken om er naar toe te gaan. Er is
gewikt en gewogen, alle doelgroepen
zijn de revue gepasseerd en de vraag
was zeker gerechtvaardigd: ”voor wie
doe je het eigenlijk?” Voor alle leden,
oud-leden en geïnteresseerden in
zwemsport. Voor ereleden, voor leden
van verdienste en al diegenen die in het
verleden, tijd en energie hebben
gestoken om een legende, want
H.Z.ZIAN is geworden tot een levende
legende, in een historisch
perspectief te plaatsen en te houden.
Hebben we daarom Madurodam
uitgekozen? Volmondig JA! Want ook
Madurodam kent zijn legende in een
lang historisch perspectief. Veel langer
dan dat van H.Z.ZIAN. Wellicht gaat
de jubileumcommissie een tipje van de
sluier van die legende van Madurodam
optillen. En wie zal dat gaan doen?
Ik heb begrepen dat Madurodam een
nieuwe burgemeester heeft en dat hij
zich tijdens ons feest wil presenteren.
LEUK!
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U ontvangt deze HaZie-AAN omdat u op
wat voor wijze dan ook een relatie heeft
met H.Z.ZIAN en om u ervan in kennis
te stellen dat er op 11 november 2022
een groot feest is. We starten om 17.00
uur met een receptie, dan om 18.30 uur
een buffet en tot slot van 21.00 uur tot
23.30 uur een swingend feest. Voor de
muziek draagt de jubileumcommissie
bijzondere zorg. Zo hebben wij een DJ
ingehuurd en het ensemble 2BE Frank.
Deze groep zangers die wordt
bijgestaan door een heus orkest van
9 personen gaat ons tijdens het diner
laten genieten van prachtige muziek
alvorens zij op tournee gaan door
Europa. Het beloofd spectaculair te
worden. Vergeet niet via de website in
te schrijven. Er is plaats voor ruim 350
deelnemers aan het buffet. Wilt u nog
wat zeggen of dit feest sponsoren, dan
kan dat. De muziek wordt al gesponsord
door ENVOZ bv.
We zien u graag op 11 november 2022
in Madurodam.
Met vriendelijke groet,
Ron Verroen, voorzitter H.Z.ZIAN.
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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. Zij betalen elk jaar een
bedrag van 50 euro! Iedereen kan lid
worden.

H.Z.ZIAN bestaat 100 jaar en dat
hebben we niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Om dit te
kunnen bekostigen hebben we een
grote behoefte aan sponsors en
donateurs. Ook voor vele extra
activiteiten is geld nodig; wat er niet is.
Wijzig uw lidmaatschap van de “Club
van 50” in een lidmaatschap van de
“Club van 100”. Nog geen lid?

We hebben nog behoefte aan vele
leden!
Meld u aan door
het overmaken van 50 euro op
bankrekening:
NL76 INGB 0000136974,
sponsorrekening van H.Z.ZIAN.
- Caroline Boonstra
- Ton Deurloo
- Raimond en Nel van Duinen
- Wendy Soemanta-Egberts
- Yvonne en Frans Griffioen
- Trees en Piet Hesterman
- Bram Leenards
- Jopie Ples
- Wil Hoogenkamp
- Anneke en Jan Evert Veer
- Ria van Velsen
- Rob Westgeest
- Henk en Joke Meier
- Bas Jan Stam
- J. Nieuwpoort en M.Nieuwpoort van
Dongen
- Ineke Hageraats
- Hans Keus
- Richard Keus
- R.F.Wesselius
- Hedy Guds
- R.L.A. de Vrueh
- Dick de Mos
- Marion Vaalburg

Word nu lid van de Club
van 100:
100 euro op bankrekening:
NL76 INGB 0000136974
- Erica Terpstra
- Mark van de Heijde
- Albert en Thea Kropff
- Chris Minderhoud
- Wieger Mensonidas
- Hilde en Krik Parrel
- Jos en Wil Praat
- Ada en Erik Ran
- Ron Verroen
- Marinus van Scheers
- Paul Metz
- Ruud van der Vegt
- Miriam Eggermont
- Peter van Os

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

7

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

“Praatje”

Boven alles werd iedereen in onze
vereniging die haar kende verpletterd
door het veel te vroege
overlijdensbericht van Sanne Will-van
Iersel. Voormalig wedstrijdszwemster en
waterpolospeelster en zus van Jimke.
Altijd opgewekt en goedlachs maar als
sporter steeds gefocust. Echtgenote
en moeder van drie, die slechts 43 jaar
mocht worden. Zó oneerlijk. Hierbij valt
al het onderstaande gedoe eigenlijk in
het niet.

Sanne Will-van Iersel
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Zo ging zwembad Overbosch iedere
zondagochtend om 11.00 uur dicht,
zodat het personeel pauze kan houden.
Zwemmers moeten dan het water uit,
zich aankleden, een half uur wachten,
zich weer in badkleding hijsen en
mogen vervolgens weer het water in.
Juridisch gezien heef iedereen recht
op een pauze; dat is vastgelegd in de
Arbeidstijdenwet. De maatregel leidde
echter tot veel ontevredenheid onder
de zwemmers en ophef in de media.
Terecht. De gemeente Den Haag laat
weten dat een personeelsgebrek ten
grondslag ligt aan deze
klantonvriendelijke maatregel. Huh?
Niemand te vinden die een half uur
kan invallen zodat iedereen lekker kan
doorzwemmen? Kom nou! Het lijkt mij
meer een gevalletje gemakzucht van
planners of managers op het IJspaleis.
Je gaat mij écht niet wijsmaken dat er
niet een creatieve oplossing voor dit
onverkwikkelijke stukje Haags theater
van de lach is te vinden. Een mix van
ambtelijke nonchalance en een gebrek
aan klantvriendelijkheid, lijkt me.

Van serieuzere aard is het standpunt van
de Wereldzwembond FINA inzake
transgenders in de vrouwensport. Zij
zullen worden uitgesloten op eliteniveau,
om competitievervalsing tegen te gaan.
Cees-Rein van den Hoogenband,
voorzitter van de medische
commissie van de FINA, geeft uitleg in
de AD/HC over de ophef die daarover is
ontstaan. “Het gaat er in essentie om dat
je als mannen die zich vrouw voelen gaat
toelaten tot
de vrouwencompetitie. Daarmee
veroorzaak je een zekere ongelijkheid”
betoogt de vader van Pieter. ”Iemand die
een genderbevestigende behandeling na
de puberteit ondergaat (in simpeler
bewoordingen: van man naar vrouw of
van vrouw naar man is getransformeerd,
JP), heeft in het geval van man naar
vrouw een voorsprong op lichaamsbouw,
spierontwikkeling, botsterkte, vergroot
hart en grotere longcapaciteit. Plak je dat
op het vrouwenzwemmen, dan heb je een
concurrent die iedereen verslaat.” Klare
taal.
Het leidde in Engeland dit jaar tot de
controverse rond baanwielrenster
Emily Bridges. Binnen één maand stapte
ze over van de mannen naar de vrouwen.
Massaal kwamen haar nieuwe
concurrentes in opstand. Bridges kreeg
een startverbod. Ander voorbeeld is de
Amerikaanse Lia Thomas. Geboren als
jongen en nu verder als vrouw door het
leven gaand. In het zwembad voor alle
vrouwelijke tegenstanders
onverslaanbaar. Van den Hoogenband
realiseert zich dat bij alles wat hij hierover
zegt, wel iemand boos zal maken. Want
de discussie staat inmiddels op scherp.
“De ongerijmdheid dat inclusie en

eerlijkheid niet altijd samen gaan, maakt
het zo moeilijk om over dit onderwerp te
praten” aldus Cees-Rein. Kijk je naar de
feiten, dan heeft de FINA een keihard
punt. Foto’s van, in dit geval Thomas,
laten niets aan duidelijkheid te wensen
over. Er staat een vrouw in een
mannenlichaam op de hoogste plek
van het schavotje. Wegens haar fysiek
onaantastbaar voor haar
tegenstanders. Het is een kwestie met
ethische, morele en praktische
aspecten die in de discussie over elkaar
heen buitelen. En waar het laatste
woord nog wel niet over gesproken zal
zijn. Maar de FINA heeft bij dit vraagstuk
wel z’n nek uitgestoken en daar is moed
voor nodig.

Lia Thomas

Sebastian Coe, voorzitter van World
Athletic, liet doorschemeren dat
atletiek het zwemmen gaat volgen.
Want: “Biologie is belangrijker dan
identiteit”. Overigens, het IOC legt geen
strikte beperkingen op en vindt dat
bonden zelf beleid moeten maken.

>
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Ander opmerkelijk nieuws betrof de bijna
verdrinking van synchroonzwemster Anita
Alvarez. De Amerikaanse zakte tijdens de
WK in Boedapest plots naar de bodem
van het bad en dreigde te verdrinken.
Coach Andrea Fuentes zag het gebeuren,
dook met haar zwarte korte broek en shirt
direct in het water en haalde haar pupil
boven. De zwemster kwam sputterend
en proestend bij en tot zover niets aan de
hand. Denk je. Want er ontspon zich
direct een discussie: hadden
de toezichthouders te laat gereageerd?
Wat zei het protocol en werd dat door hen
adequaat gevolgd? Het blijkt dat deze
veiligheidsofficials mogen acteren zonder
toestemming van de scheidsrechter: ze
mogen en moeten ingrijpen indien ze dat
noodzakelijk achten. Dus ook bij dit
incident. Er moest dus ook hier weer een
formele zondebok worden aangewezen,
maar dat ging echter niet door. De
alertheid van Fuentes blijkt namelijk een
achtergrond te hebben: het was Alvares al
eerder overkomen tijdens een olympisch
kwalificatietoernooi. En daardoor stond
haar coach waarschijnlijk ook nu weer op
scherp en handelde sneller dan de
officials. “Deze dingen kunnen gebeuren
in de topsport. Ook in het zwembad gaan
we wel eens over onze limiet” reageerde
Fuentes na afloop. De prijs van
de topsportindustrie zullen we maar
denken….
En dan had ik me nog zó verheugd op
de EK voetbal vrouwen. Dat gedoe van
die kerels in de idioterie van Quatar sla
ik graag over maar de Leeuwinnen, daar
ben ik enthousiast over. Dat is een hechte
eenheid, ze zeuren niet, tonen oprechte
emotie, gaan altijd door en laten ook nog
eens leuk voetbal zien. Tenminste, dat
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was zo. De oefenpartij met Engeland
was immers een ontluisterende
vertoning. Sarina Wiegman en haar
selectie won overtuigend met 5-1 en
dat was vooral te wijten aan een
haperend en stuntelend Nederlands
elftal. De eenheid was foetsie en van
het eertijds zo sprankelend spel was
niets meer over. Hoe kan zoiets
gebeuren? De verklaring lijkt me niet
moeilijk. De KNVB stelde als opvolger
van de empathische Wiegman
namelijk een in Amerika wonende
Engelsman aan. Hoe haal je het in je
hoofd! Een koele kikker bij de vaak
emotioneel reagerende vrouwen en
dan ook nog eens iemand die zijn tijd
moet verdelen over z’n eigen belangen
in de USA en een Nederlands
meidenteam op drift dat zijn oude
vertrouwde coach moet missen. Hij
kwam te laat voor trainingen en door
het heen en weer gereis kun je toch
geen vertrouwelijke relatie met je
speelsters opbouwen? Wanneer u
dit leest is het EK achter de rug en is
het Groot Brittannië van Wiegman de
terechte kampioen. De KNZB heeft
het gelukkig beter voor elkaar. Een
Nederlands sprekende Griek is de
opvolger van Havenga en die heeft
de boel goed onder controle. Getuige
de halve EK-finale tegen pololand bij
uitstek Hongarije, die Nederland met
slechts 13-12 verloor. Gevolgd door
een geweldige winstpartij (7-5) tegen
het snoeihard spelende Italië. Een
bronzen medaille was de terechte
beloning!
Bronnen: AD/HC en Trouw, 25-6-2022,
Volkskrant 21-6-2022

Bronzen polovrouwen

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

Lieke Martens kon het ook niet helpen....

Jos Praat

G&W
HAEGHEBORGH
WIERINGA
SCHIPPERS & ZN
ASTORIUM
KERKHOF & ZN BV / McWASH
HAPPYCOPY.NL
5KRABBELS

: Gezondheidswinkels
: Capital consultants
: Autobedrijf en garage, MAZDA dealer
: Encadreur, lijstenmakerij
: Detachering en Werving van Staf Professionals
: Hypermoderne wasstraat, benzinestation
: Drukker van dit blad
: Uw hulp bij administratieve problemen

Adverteren?
A7 pagina

Wilt
u ook met
inbij
deH.Z.ZIAN
HaZie-aan
staan?
Interesse
omuw
te bedrijfsadvertentie
adverteren, dan zit u
goed.
De HaZie-AAN
HaZie-aan behoort
Nederland.
behoortal
aljaren
jaren bij
bij de beste clubbladen van Nederland.
Neem
danéén
contact
op met:per
bestuur@hzzian.nl
of voorzitter@hzzian.nl
U betaalt
vast bedrag
jaar voor uw advertentie
op de website
of bel: 06 in
46281207
en een plaatsing
ons clubblad.

Zonder sponsers en adverteerders zijn er geen extra activiteiten van
Zonder sponsors
adverteerders
zijn er geen
extra activiteiten van
eenen
amateur
sportvereniging
mogelijk.
amateur
sportvereniging
mogelijk.
Ook dit clubbladeen
wordt
voor een
zeer belangrijk
deel mogelijk gemaakt
Ook dit clubblad
wordt
voor
een
zeer
belangrijk
deel mogelijk
door onze sponsers en adverteerders!
gemaakt door onze sponsors en adverteerders!
Aanmelden

Prijzenlijst:

A6 pagina

zwemles@hzzian.nl

Indien
u mensen
4x per jaar één
A5 pagina
in de HZZIAAN (1 pagina) + website: € 750,- per jaar
kent die graag
Als u via email uw lidmaatschap wilt
krijgen
4x per jaar éénles
A6willen
pagina
in de van
HZZIAANopzeggen
(1/2 pagina)+
website:
kan dit
via: € 500,- per jaar
een enthousiaste groep leerkrachten,
ledenadministratie@hzzian.nl
dan kunt u hen wijzen op de site
4x per jaar één A7 pagina in de HZZIAAN (1/4 pagina) + website: € 375,- per jaar
www.hzzian.zwemscore.nl en dan
kiezen voor ‘aanmelden leerling’.
Zodra wij een plaats voor hen hebben
ontvangen
zij een
oproep voorof
onze
Wilt
u adverteren
heeft u vragen kunt u mailen naar
zwemlessen.
voorzitter@hzzian.nl

onze sponsors en adverteerders:
: Recovery Trucks & Parts
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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De afgelopen 11 jaar
van de CREZ
Bij het 100-jarig bestaan van onze
vereniging is er al een stuk geschreven
over de CREZ in die lange periode. Nu
zijn we 11 jaar verder en vieren we het
111-jarig bestaan. In de afgelopen
11 jaar hebben de CREZ-leden niet
stilgezeten. Hierna dus een stukje van
de geschiedenis van de afgelopen
11 jaar.

Wat is de CREZ en wat doen we?
CREZ staat voor Commissie
Recreatief Elementair Zwemmen.
De CREZ bestaat uit een groep
enthousiaste instructeurs die proberen
de zwemlessen zo goed mogelijk op te
zetten. Ons doel is om de kinderen met
plezier veilig een leven lang te laten
zwemmen. Daarbij heeft de CREZ ook
tot doel dat kinderen doorstromen naar
een wedstrijdsport in het zwemmen.
De afgelopen jaren heeft de CREZ
over het algemeen uit dezelfde mensen
bestaan met een enkele wisseling.
Op dit moment bestaat de CREZ uit zes
leden. Nieuwe mensen zijn altijd
welkom. Dus lijkt het je wat om deel uit
te maken van de CREZ meldt je dan
aan via de teamleider van het bad waar
jij of jouw kind zwemt.

14

Overgang van NRZ naar Envoz
In de afgelopen 10 jaar is de CREZ druk
bezig geweest met de overgang voor de
diploma’s A, B en C van de NRZ naar
de Envoz. Daarbij is gekeken naar de
diverse lijnen die de Envoz aanbiedt
waarbij uiteindelijk is gekozen voor de
survivallijn. De survivallijn is zwaarder
dan de andere lijnen waarbij de
zelfredzaamheid van de kinderen
voorop staat. Ze leren met verschillende
oefeningen en materialen zichzelf en
ook hun vriendjes te redden.
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eigen lesuren of er wordt extra
zwemwater gehuurd op zondag. Ook
moeten er mensen geregeld worden die
komen helpen bij de administratie en in
het zwembad maar ook mensen die
komen beoordelen.

Superspetters
De KNZB is gestart met het project
Superspetters. Ook H.Z.ZIAN heeft
aan dit project meegedaan en heeft de
CREZ zich ingezet om zwemwater en
instructeurs te regelen die deze lessen
konden geven. De visie van de KNZB is
dat kinderen kunnen gaan zwemmen die
watervrij zijn. Er wordt begonnen met
de borst- en rugcrawl en de schoolslag
en enkelvoudige rugslag worden later in
het traject aangeleerd. Bij
de Superspetters zwemmen de kinderen
2x per week.
De KNZB is inmiddels gestopt met het
project en de laatste diploma’s zijn in
2021 afgenomen.
Diplomazwemmen
In zeer nauwe samenwerking met het
diplomasecretariaat organiseert de
CREZ het diplomazwemmen. De CREZ
probeert 3 tot 4 keer per jaar af te
zwemmen voor A, B en C en 2 keer per
jaar voor zwemvaardigheid 1, 2 en 3.

Het diplomasecretariaat zorgt daarbij
voor het versturen van de uitnodiging,
het bestellen en printen van
de diploma’s en het registreren van de
aan- en afmeldingen.

Vrijwilligers en scholing
De CREZ is nergens zonder de
vrijwilligers om en in het zwembad. Alle
vrijwilligers-instructeurs, hulpjes,
administrateurs, hulpouders en
bestuursleden hebben een VOG.
De administrateurs aan de tafel in het
zwembad zorgen voor de registratie van
de kinderen bij binnenkomst, de
inschrijving van nieuwe leden, scannen
van Ooievaarspassen en administreren
de betalingen voor het diploma
zwemmen. In het zwembad staan de
instructeurs en hulpjes die zwemles
geven aan de kinderen.

Daarbij organiseert de CREZ dat er
badwater beschikbaar is. Dat kan zijn op
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De CREZ zorgt voor opleidingen voor
instructeurs en hulpjes. Voor de
jongste hulpjes organiseert de CREZ
interne cursussen. Daarnaast worden
de opleidingen niveau 2 en 3
georganiseerd en worden EHBO
lessen aangeboden. Ook organiseert
de CREZ bijscholingsdagen voor haar
instructeurs, waarbij diverse thema’s
centraal staan maar ook het gezellig
samen zijn.
Daarnaast worden ook instructeurs van
sportopleidingen tijdens hun stage bij
H.Z.ZIAN begeleid.
Het doel van de CREZ is dat er zoveel
mogelijk geschoolde instructeurs zijn.
Niet alleen op het gebied van
zwemonderwijs maar ook voor EHBO.
Veel van onze instructeurs hebben
een afgeronde niveau 2 of niveau 3
opleiding of zijn hier op dit moment mee
bezig. Ook hebben veel instructeurs een
EHBO diploma.
De CREZ probeert altijd om nieuwe
mensen te werven voor het geven
van zwemles. Dus mocht dit stukje je
aanspreken, meldt je dan aan bij de
teamleider van het zwembad waar jij of
waar jouw kind zwemt en kijk wat je voor
de vereniging kan betekenen.

Teamleiders
De CREZ heeft regelmatig overleg met
de teamleiders van de diverse baden.
Enkele CREZ leden zijn ook teamleider.
Op die manier weet de CREZ wat er in
de zwembaden speelt en probeert in te
spelen op veranderende situaties. De
CREZ informeert de teamleiders over
veranderingen.
Corona
Over veranderende situaties
gesproken …. De afgelopen 2 jaar is de
CREZ geconfronteerd met Corona. Snel
schakelen en zoeken daar dat wat wel
mogelijk was met regelmaat een
behoorlijke uitdaging. Soms was het
even puzzelen en was er veel regelwerk
nodig. Er zijn vele korte en lange digitale
overleggen geweest (ook met
teamleiders) om zo snel te kunnen
schakelen na een nieuw besluit van de
regering. Vaak wat er direct na een
persconferentie weer een overleg.
Tijdens deze 2 jaar hebben meerdere
ouders in onze vereniging zich
aangemeld als vrijwilliger. Nadat er voor
hen een VOG was aangevraagd
konden zij ons helpen. Zij hielpen bij het
omkleden van de kinderen in de
zwembaden waar ouders niet meer naar
binnen mochten. Ook in de zwemzaal
hebben zij hun steentje bijgedragen.
Gelukkig is het merendeel van het de
instructeurs bij ons gebleven en ook zijn
de meeste kinderen bij onze vereniging
gebleven. Ook helpen sommige ouders
nog steeds.

16

Toekomst
De leden van de CREZ zullen zich
blijven inzetten voor het plezier en de
kwaliteit van de zwemlessen.
Daarbij zullen de leden blijven zoeken
naar nieuwe mogelijkheden op het
gebied van manieren van zwemles
geven, scholing en het aantrekken van
nieuwe leden en vrijwilligers. Ook nu
heeft de CREZ weer ideeën om de
kinderen nog meer plezier te laten
beleven en de ouderbetrokkenheid te
vergroten. Deze plannen worden nu
uitgewerkt. Zo is het werk van de CREZ
nooit klaar.
Met dank aan (oud) CREZ-leden.
Foto’s: Paul Westra en Wilma Marcé
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Schrijf je in voor het jubileumfeest!
Dit wordt gevierd op vrijdag 11 november 2022..
Het inschrijfformulier staat op de website
https://www.hzzian.nl/111-jaar
17
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De afgelopen 11 jaar
van de waterpolo
Vallen en opstaan met ‘Waterpolo
Den Haag’
De mannen
„Pa, je moet niet schrikken. Maar ik
wil je even laten weten dat de
poloploeg van H.Z.ZIAN niet meer
bestaat.” Met dat telefoontje, dat ik
kreeg toen ik van een reis
terugkwam, stelde zoon Mels mij in
mei 2011 op de hoogte van het
uiteenvallen van heren 1. Ik kon het
niet geloven. De vriendenploeg die in
2005 en 2006 nog Europacup
speelde en twee keer voor de
polobeker opging bestond niet meer?
En dat in het jaar van het 100-jarige
jubileum van de vereniging? Na de
laatste competitiewedstrijd lieten
de mannen coach Ton Pouw weten
onder de huidige condities niet verder
te willen spelen. De ergste
nachtmerrie van bestuur en
waterpolocommissie van
Haegheborgh H.Z.ZIAN werd
daarmee realiteit.
Het ‘Zwitserlevengevoel’ was er
volgens toenmalig teammanager
Hans Metz (die, veel te jong, in april
2015 overleed) al een tijdje uit en de
ploeg vocht tegen degradatie. Drie
basisspelers, stopten, vier tekenden
bij een andere club en enkele

jeugdtalenten vertrokken ook naar
elders.

Afscheid van Hans Metz in
de Regentes

Drama
„Dit is een drama voor onze
vereniging en een inktzwarte dag
voor het Haagse mannenpolo”
somberde toenmalig voorzitter Pjer
Wijsman. Noch hij, noch Ton Pouw of
de ingeschakelde oud-coaches Van
der Harst en Pronk bleken in staat om
de scherven te lijmen. Dus nooit meer
de cafétruck van Patrick
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Hulsman in de laatste minuut van de
wedstrijd. En fini het vriendenteam
dat altijd speelde om te winnen en
nooit om niet te verliezen. Het gevolg
was dat H.Z.ZIAN, met Sven
Tamminga als enig overgebleven
ex-hoofdklasser naar de derdeklasse
werd teruggezet. Sporttragiek in
optima forma.
Robert Verbeek nam vervolgens de
coaching van een gemixt team op
zich, dat werd aangevuld met enkele
jeugdspelers. „Vijf Fristi en zes bier”
kopte de Haagsche Courant na de
eerste overwinning in het
Zuiderparkbad, waarmee de mêlee
van jong en oud treffend werd geduid.
Eerder schetste voormalig
herencoach Ron van der Harst een
samenwerkingsmodel dat het Haagse
polo weer op de kaart moest zetten:
het zou uiteindelijk leiden tot
‘Waterpolo Den Haag’. Nadat
doelman Martin Nederlof weer onder
de lat plaatsnam organiseerde Mark
van Engelen een
Haaglandencompetitie tussen
derdeklassers. Bob van Ooijen
zorgde voor sponsorgeld. Van
Engelen zag zijn initiatief als een
mogelijke opmaat naar verdere
Haagse samenwerking. Dat leidde
in september 2012 inderdaad tot de
‘Startgemeenschap Haaglanden’.
De inmiddels gepromoveerde ploeg
kwam in de tweedeklasse uit met een
team van spelers uit H.Z.ZIAN, ZDHC
en DSZ. Leon Paul Quartel, die na
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een kort uitstapje naar MNC
Dordrecht naar Den Haag
terugkeerde, trad als coach op. Hij,
Van Engelen, Van der Harst, Arjan
Boer (DSZ) en Eric Thijssen (ZDHC)
vonden elkaar vervolgens in een
constructieve visie op Haagse
samenwerking.

ManMeer!Cup

April 2013. Michael Bach en Serge
Wennen weer terug in Den Haag

Toen Michael Bach en Serge Wennen
in augustus 2013 van De Zijl naar
Den Haag terugkeerden en Mark van
Engelen de coaching op zich nam
ging het crescendo met de mannen
van SG Waterpolo Den Haag. De
degradatiezone werd verlaten en in
april volgde een unieke stunt:
Den Haag -inmiddels tweedeklasserwon dankzij een 13-5 (!) zege op
eersteklasser DZR’62 de prestigieuze
ManMeer!Cup. Na de herkomst
in juni 2015 van Mike van Duinen
landde ook Koen Heiden weer op het
oude Haagse nest. Alwaar ze zich
herenigden met Chris Grünewald,
Tom van Nieuw Amerongen, Emil
Derwig, Sven Tamminga, Bach en
Wennen. Toen Daan Heiden en Coen
Berendse zich een jaar later bij de
‘Ooievaars’ voegden ging het vlot

richting eersteklasse. Later, inmiddels
in de race om een plek in
de eredivisie stuitten de Hagenaars
in mei 2019 nog met 8-8 en 12-9
verlies op BZC Borculo. In dat jaar
voegden ook vier mannen met een
buitenlandse achtergrond zich bij de
Haagse selectie: Joao Seisax, Laszlo
Farago, Pietro Zappala en Leonardo
Caranti. Nadat in mei 2020 doelman
Joris Geurts van MNC Dordrecht naar
Den Haag overstapte kreeg de
verdediging een stevige impuls
en werd de Haagse selectie in de
breedte nóg sterker. Vervolgens
promoveerde Den Haag in 2020
zonder feestje naar de eredivisie.
Want vanwege Corona werd
de competitie in maart stopgezet.
„Dankzij onze tweede plaats in de
eersteklasse kwamen we in
aanmerking voor directe promotie. De
spelers konden, na deze verrassende
wending, helaas niet meer dan
onderling bellen en appen om dat
bijzondere feit te delen. Laat staan
dat er een feestje gevierd kon
worden” meldde Mark van Engelen.

Heren 4 kampioen in 2015

Na een volgende Coronaonderbreking in oktober 2020 kwam
het eerste in januari 2021 weer in
actie met een gewonnen bekerduel
met SVH. Wekelijks werden de
mannen door de speciaal daartoe
geïnstrueerde vrouwen (die wegens
Corona bijna twee jaar niet speelden)
op Corona getest. De besmettingen
vielen lange tijd mee, maar in
januari 2022 was het raak: een half
team besmet, afgelaste wedstrijden
en een verstoorde competitie. Nadat
de Hagenaars een knappe 10-9 zege
op ZPB boekten, volgde in februari
een daverende stunt: een 10-9
overwinning op titelkandidaat AZC.
En dat nog wel in het Alphense
AquaRijnbad. Met deze, overigens
dik verdiende, zege lieten Van
Engelen en zijn mannen zien volledig
eredivisiewaardig te zijn.
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In 2021 nemen de vrouwen de
Coronatest af. Hier bij
Bergenhenegouwen

Eersteklasse
Ondanks de bescheiden financiële
middelen toonde het eerste van
Waterpolo Den Haag zich tot een
weerbare eredivisionist te hebben
ontwikkeld. Het seizoen zou
echter een andere richting opgaan.
De hoofdmacht van het Haags
polocollectief speelt het seizoen
2022-23 namelijk in de eersteklasse.
Het bestuur besloot noodgedwongen
om af te zien van promotiedegradatiewedstrijden en vrijwillig
afscheid van de eredivisie te nemen
„Ik begrijp het wel maar toch is het
jammer dat er op deze manier een
vroegtijdig einde aan de competitie
komt. Onze concurrent BZC nam
eenzelfde beslissing waardoor wij
uiteindelijk op de twaalfde plaats
eindigen. Dat geeft ons recht op
nacompetitie maar die spelen we dus
niet” lichtte Mark van Engelen toe.

al in 2021 over zijn beslissing om te
stoppen. „Het is echter nog niet
gelukt om tijdig een opvolger te
vinden. Heel jammer, want anders
hadden we wellicht op zoek kunnen
gaan naar vervangers voor Koen en
Daan Heiden, Coen Berendse, Bart
Turk en Twan de Kadt.
Die jongens willen het na twee heftige
seizoenen rustiger aan doen” stelde
Van Engelen eind seizoen 2021-22.
„Er staan onvoldoende
opvolgers klaar, waardoor de basis
te smal wordt om op eredivisieniveau
door te kunnen gaan. Doe je dat
wel dan heb je weinig in te brengen.
Beter is het om weer te bouwen aan
een eredivisiewaardig team, want
dat is en blijft onze ambitie” legde
bestuurder Marco Reef uit.
Inmiddels werd Ton Pouw bereid
gevonden om de leiding van de
eersteklasser op zich te nemen. De
Maarssenaar kwam graag terug naar
Den Haag, waar hij ondanks de
teleurstelling uit 2010 toch wel weer
graag aan de slag wilde. En zijn
kernspelers van de voormalige
hoofdklassser H.Z.ZIAN? Die
hervonden elkaar in het Haagse
vierde team, dat -onaantastbaar- het
ene na het andere kampioenschap in
de wacht sleept.

De zeer gewaardeerde en
succesvolle coach, die aan zijn tiende
en laatste seizoen bij de ‘Ooievaars’
bezig was, informeerde het bestuur
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Mark van Engelen wijst de weg.

De vrouwen
De Haagse vrouwen namen in mei
2022 een vergelijkbaar besluit als
de mannen. Met een afgtekende
6-0 zege op MNC pakten de meiden
het kampioenschap in 1B. Vanaf de
openingstreffer van Irene de Vreede
tot aan het laatste doelpunt van
Nikita Toet dwongen de ‘Ooievaars’
de bezoeksters van het Hofbad in het
defensief en werden onbereikbaar
voor de concurrentie. „Een
hartstikke mooi resultaat. Maar
omdat de basis te smal is zien we
af van promotie” stelde coach Anton
Heiden namens het team. De selectie
uit 2022 bestaat uit de opvolgsters
van de ploeg die een decennium
eerder tussen hoofd- en eersteklasse
pendelden. De zussen Olsthoorn,
Sandra Thijsse, Femke Tamminga,
Jimke van Iersel, Linda van der Spek,
Malou van Duinen, Erica de Jong,
Francine van Trierum-Lankhuijzen,
Irene de Vreede en Mandy van Eijk
zijn de voornaamste
vertegenwoordigers van een
pologeneratie die het Haagse
vrouwenpolo destijds nadrukkelijk op
de kaart zetten. Om meer trainingen
mogelijk te maken organiseerden de
dames een bijzonder
evenement: in 2009 werd door hen in
het Leidschendamse restaurant ‘De
Haard’ een stijlvol sponsordiner
verzorgd.
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Dames 1 kampioen 1e klasse in 2022

De voormalige hoofdklassers (de
broers Alan en Arjen de Nooijer
werden halverwege het eerste
decennium van de nieuwe eeuw
opgevolgd door Jeroen Wasserval)
bleven in mei 2011 eersteklasser. Het
team stond even op de drempel van
promotie maar in een drieluik met
PSV presteerden de Haagsen onder
de scheidende Wassserval te
wisselvallig om de stap naar de
hoogste divisie te kunnen maken.
Jim van Es nam het stokje oever,
terwijl routiniers Linda van der Spek
en Femke Tamminga stopten. Een
degradatie volgde maar in april 2013
werd met champagne en door
Sandra Thijsse gebakken cupcakes
het kampioenschap in 2A gevierd.
Versterkt met Iris en Anniek
Ruitenbeek, Amber van Veen, Ilse
Slingerland en Marloes Knoester
(nichtje van aanvoerster Erica de
Jong) werd richting eersteklasse
gekoerst. Die stap volgde in 2014.

23

Kampioenschap 2013

oliebollen en appelbeignets. De
oma van midvoor Femke Tamminga
leverde het familierecept voor het met
appel gevulde eindejaarsgebak en de
ploeg begon smorgens tien uur in de
keuken van de ouders van
Simone Eijk met de
voorbereidingen. Vijf uur later
stonden de 50 bestellingen
gereed voor bezorging. Ondertussen
popelden de Haagse polovrouwen
om naar de eredivisie te promoveren.
In april stelden de meiden met een
klinkende 8-5 revanche met PSV de
vijfde plek in de eersteklasse bond
veilig. Waarmee het collectief naar de
hoogste divisie doorstootte.
Desondanks werd het contract met
coach Jim van Es niet vernieuwd. Zijn
team bedankte hem voor de
samenwerking en het resultaat met
een slagroomtaart met foto van alle
speelsters. Noekie Klein en Joey de
Beer traden als coachend duo aan.

Cupcakes van Sandra Thijsse

Oliebollen
In december toonden de meiden niet
alleen goed met een waterpolobal
overweg te kunnen. Ook bleek het
collectief bedreven met
pollepel, garde, gist, meel en
rozijnen. De ploeg eindigde het jaar
met de enorme productie van 800
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Noekie Klein en Joey de Beer

Door een wijziging van de
competitieopzet werden de vrouwen
samen met PSV, Arnhem en
Brandenburg in april 2016 echter
weer in de eersteklasse geplaatst. „In
die afdeling, die uit twee poules van

acht teams gaat bestaan, kan beter
gewerkt worden aan de opbouw.
Daarom gaat Den Haag akkoord met
de voorgestelde herstructurering”
meldde Frank van Leeuwen in april
2016 namens het Haagse collectief.
Een maand later zwaaiden Klein en
de Beer af.
Den Haag nestelde zich in oktober
2016 vervolgens onder coach
Floris ter Schiphorst stevig in de
middenmoot van 1B. De vrouwen
namen in een beslissende partij, ook
dankzij een hattrick van Amber van
Veen, met 10-7 afstand van VZV. Ter
Schiphorst beloonde zijn speelsters
vervolgens met een high five. „Ik ben
trots op jullie want iedereen zat
vanavond in de goede flow. En die
leidde tot dit prima resultaat” roemde
hij zijn speelsters die inmiddels aan
een feesttaart waren begonnen. Om
vervolgens in januari 2017 het
verblijf in de subtop veilig te stellen.
Een jaar later eindigde de ploeg op
de zesde plek van
de overgangsklasse A. Dat lukte
overigens zonder Amber van Veen,
die vanwege haar studie
farmaceutische wetenschappen een
jaar voor de Zweedse topclub
Järfälla Simsällskap speelde. „Gezien
de beperkte selectie helemaal geen
slecht resultaat” verwoordde Ter
Schiphorst het sentiment binnen het
team. Vervolgens trad Jim van Es
als opvolger aan en hij zag z’n ploeg
versterkt met een opmerkelijk talent:
Lotti Verhagen. De nieuwkomer was

destijds Zwitsers jeugdinternational.
De dochter van Nederlandse ouders
overbrugde bijna wekelijks, meestal
met haar vader als chauffeur, de 700
kilometer tussen Basel en het
Hofbad, waar haar twee
avondtrainingen en een wedstrijd met
de Haagse eersteklassers wachtte.

Lotti Verhagen

Hulp
Van Es maakte zijn karwei echter niet
af en maakte in 2019 de overstap
naar eredivisionist ZPB. „De
competitie en het bekertoernooi
startten en er was geen leiding voor
het team. Gelukkig sprong oud
speelster Esmee Paans tijdelijk in het
gat” blikt Vincent Wijsman terug. De
toenmalig voorzitter van de Haagse
polocombinatie benaderde
vervolgens enkele voormalige ZIANspelers met een verzoek om hulp.
Voormalig hoofdklassecoach van de
ZIAN-vrouwen Arjen de Nooijer, en de
goalies Leon Paul Quartel en
Martin Nederlof zegden hun
medewerking toe. Arjen benaderde
daarop zijn broer Alan, of hij ook ‘in’
was om Den Haag uit de puree te
helpen. De mannen namen om
beurten succesvol de honneurs waar.
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Dat was zonder topkeepster Larissa
Kuipers, die een aanbod van het
Barcelonese ‘Mediterrani’ niet kon
laten lopen. Ze werd zeer
verdienstelijk door Annelies Stap
vervangen. Uiteindelijk werd in mei
2020 in oud Olympiër en ZIAN-ees
Anton Heiden een enthousiaste -en
vaste- opvolger gevonden.
Vervolgens sloeg het noodlot toe:
het coronavirus hield de wereld in
zijn greep en vele sportevenementen
sneuvelden. Ook het waterpolo werd
keihard getroffen. De competities
werden afgebroken of
geherstructureerd. De vrouwen
zouden daardoor bijna anderhalf jaar
niet spelen. Van de nieuwe generatie
speelsters maakten Nikita Toet en
Ruby Molenkamp, beiden met een
passie voor hairstyling en kleding,
van de nood een deugd. Zij legden
zich in november 2020 op de
finalestrijd om de prestigieuze ‘Wella
Trend Vison Award’. De meeste
speelsters werden geïnstrueerd op
het afnemen van Covid-test en
stonden zo garant voor
de verplichte wekelijksetests van de
mannen. Een voorwaarde van de
KNZB voor de mannen om eredivisie
te mogen spelen.
Kampioen
In maart 2021 verzuchtte Heiden:
„We houden de moed erin en ik heb
vernomen dat de KNZB er aan denkt
om de eersteklasse met
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vriendschappelijke wedstrijden af te
ronden. Om volgend seizoen weer
serieus verder te gaan. Maar deze
competitie is voorbij”. Het zou tot
oktober duren voordat zijn selectie
weer in actie kon komen. Doelvrouw
Larissa was terug van haar Spaans
avontuur en ook de Zwitserse Lotti
Verhagen was weer van de partij. „De
coronaonderbreking vorig jaar was
voor ons allemaal een flinke klap.
Natuurlijk snapten we dat de
competitie onder die omstandigheden
niet verder kon maar we hadden zo’n
zin om weer met elkaar te
kunnen spelen” merkte Larissa in de
Haagsche Courant op. Vervolgens
kon ‘Lars’ weer ouderwets ‘los’ in het
openingsduel met ZV Haerlem. De
hervatting resulteerde in mei 2022 via
een 6-0 zege op het Dordtse MNC in
een kampioenschap. Vanaf de
openingstreffer van Irene de Vreede
tot aan het laatste doelpunt van
Nikita Toet dwongen de favorieten de
Dordtse bezoeksters in het
defensief en werden zo in het Hofbad
onbereikbaar voor de concurrentie.
„Een hartstikke mooi resultaat voor
deze Haagse meiden. Maar omdat de
smalle basis dat niet toelaat, zien we
af van promotie”, stelde coach Anton
Heiden, die met rechterhand
Francine van Trierum-Lankhuijzen
met zijn ‘meiden’ een sterk seizoen
afsloot.
Die boodschap werd al eerder
publiekelijk kenbaar gemaakt door
vaste krachten Emilie van Zeggelaar,

Irene de Vreede en Iris Ruitenbeek.
De routiniers zijn niet alleen
betrouwbare steunpilaren voor het
eerste maar maken ook deel uit van
het bestuur van Waterpolo Den Haag.
„We wilden iets extra’s voor het polo
doen en Waterpolo Den Haag is een
prima concept”, vindt Iris. „Het
collectief bestaat uit de clubs
H.Z.ZIAN, 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”,
lichtte voorzitter Iris Ruitenbeek toe.
Ploeggenote Amber van Veen steunt
haar club op een eigen wijze.
De onmisbare linkshandige
schutter is actief in
de jeugdcommissie en steeds
beschikbaar als invaller van de
instructiestaf. Daarmee leveren deze
vrouwen, samen met vele andere
vrijwilligers, op eigen wijze een
substantiële bijdrage aan de
continuïteit van poloënd H.Z.ZIAN en
Waterpolo Den Haag.
Met dank aan Jos Praat
Foto’s: Frank van Leeuwen en Jos
Praat

Floris en Mark

Bestuurders Emilie van Zeggelaar,
Irene de Vreede en Iris Ruitenbeek
bestuur

Jim van Es en zijn meiden in 2013
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Schrijf je in voor het jubileumfeest!
Dit wordt gevierd op vrijdag 11 november 2022.
Het inschrijfformulier staat op de website
https://www.hzzian.nl/111-jaar

Programma
We starten om 17.00 uur met
een receptie, dan om 18.30 uur
een buffet en tot slot
van 21.00 uur tot 23.30 uur
een swingend feest.
Dit feest wordt gevierd
in Madurodam

“sponsor van de muziek tijdens het
111-jarig jubileum van H.Z.ZIAN
op 11-11-2022 in Madurodam”.
De nieuwe ENVOZ diploma’s die
11 oktober as officieel kenbaar
gemaakt gaan worden aan
de markt.

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

Informatie voorpagina
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25-3-1996 H.Z.ZIAN 1 heren
promoveert naar de hoofdklasse in
zwembad Poelmeer in Oegstgeest, na
een overwinning op Vivax met 9-13.
Erica Terpstra deelde volop in de
vreugde en gaf een paar dikke zoenen
aan de trainer/coach Paul Metz en zei:
“Mijn oude cluppie heeft het weer geflikt,
na 10 jaar weer toppolo in Den Haag”.

Foutje gevonden in nummer 2!
Bij de informatiepagina van de voorkant
stond een foutje onder de foto.
Dit moet zijn:

De spelers : achter: Michael Bach,
Chris Grünewald, Maurice van den
Berge, keeper Martin Nederlof en
trainer/coach Paul Metz. Voor: Marc
Visser, Patrick Hulsman, Eelco Parrel
en Serge Wennen, onder invloed van de
champagne waren het met Erica eens.
Ook polosecretaresse Marion Vaalburg
deelde in de feestvreugde.

Bram Leenards (Zian); Greet Lugthart
(Morgenstond-schoonspringen);
Wim van Spingelen (HZ&PC); Joke
Bijleveld (Celebes-atletiek/
verspringen); Wieger Mensonides
(Zian); Erica Terpstra (HZ&PC); Gerda
Kraan (de Bataven-hardlopen); Ria van
Velsen (Zian); Harro Ran (Zian).

Bron: Historisch- en
fotoarchief H.Z.ZIAN. Bob Bouwman.

Deze foto is gemaakt op de Boulevard
van Scheveningen.
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In memoriam
Peter Groenendaal
Onlangs overleed Peter Groenendaal
op 80-jarige leeftijd. Peter was voorzitter
van H.Z.ZIAN in de periode van 1989 tot
1993. Ook daarvoor vervulde hij diverse
functies in het bestuur en als lid van de
CREZ en de jeugdcommissie.
Mijn eerst kennismaking met Peter,
zijn vrouw Anneke (+ 2006) en hun
(4) dochters was ergens in 1979. Wij
bliezen destijds de jeugdcommissie van,
toen nog, Zian/Vitesse nieuw leven in.
De eerste wapenfeiten bestonden uit het
Sinterklaasfeest, het Waterspektakel in
de Regentes en spelactiviteiten bij de
opening van het clubhuis aan
de Genemuidenstraat. Uit die tijd
herinner ik me nog de bezoeken aan het
dubbel bovenhuis aan de
Soestdijksekade, waar we altijd met
warmte werden onthaald, ook door
de honden die bovenaan de trap het
bezoek luidruchtig begroetten.
In 1983 besloten wij als jeugdcommissie
een jaarlijks zomerkamp op te starten,
om te beginnen bij de scouting in
Bussum. Peter en Anneke vervulden
met verve de rol van kampvader en
-moeder. In een keukentje waar je je
kont niet kon keren werden talrijke
maaltijden bereid. Nadien werd het
alleen maar beter. Na 2 jaar verkasten
we met het zomerkamp naar
Huijbergen. Dit plaatsje in Noord
Brabant was geen onbekend
terrein voor de familie Groenendaal
aangezien zij daar jaarlijks kampeerden.
Hier konden wij 6 jaar lang uit de voeten

in een mooie kamplocatie met eigen
zwembad. In 1989 droegen Peter en
Anneke de pollepels over aan een
nieuwe keukenstaf. Het zomerkamp
vond nieuwe locaties, maar iedere keer
toch weer in Brabant.
In de loop van de jaren 80 ging Peter
zich meer richten op een (vrijwillige)
bestuurlijke ‘carrière’ binnen (HZ) ZIAN.
Zo werd hij CREZ vertegenwoordiger,
secretaris en uiteindelijk voorzitter. Zijn
‘bewind’ kenmerkte zich door een
financieel stabiel no nonsense beleid.
Peter kon richting geven aan de
veranderingen die de fusie met HZ&PC
met zich meebracht. Na zijn aftreden als
voorzitter in 1993 gaat hij met Anneke

het diplomasecretariaat runnen.

dankbaar voor.

Uiteindelijk besloten Peter en Anneke
te verhuizen naar Dordrecht waar hun
dochter Desiree met haar gezin woonde.
Daardoor werd het contact minder maar
ze bezochten nog wel met enige
regelmaat ledenvergaderingen en
polowedstrijden in het Zuiderpark.

In een mooie herdenkingsdienst in
Dordrecht werd op 15 augustus jl
afscheid genomen van Peter. Hij ruste
in vrede naast zijn geliefde Anneke. We
wensen Tanja, Heidi, Claudia en Desiree
en hun familie veel sterkte met de
verwerking van dit gemis.

Toen in 2006 Anneke kwam te overlijden
stond Peter ineens alleen. Dat viel hem
niet mee ondanks alle aandacht die zijn
dochters en kleinkinderen hem gaven.
Peter en Anneke waren een tweeeenheid. Alles wat ze deden, deden ze
samen. Zo was het bij de zomerkampen,
de zwemlessen en het bestuurswerk.
Daar zijn wij hen nog altijd zeer

Paul Westra
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Sanne van Iersel

Sanne werd op haar 6º jaar lid van (toen
nog) Zian/Vitesse in 1985. Na het
behalen van haar zwemdiploma’s stortte
zij zich op het wedstrijdzwemmen. Als
voorbeeld had zij haar grote zus Jimke
en haar moeder Jolanda. Het
zwemmen ging Sanne goed af en
misschien kwam dat wel door de
aandacht die zij kreeg van haar
zwemtrainers Rob Vonk en Robert
Verbeek. In 1988 behaalde zij al haar
eerste clubrecord bij meisjes onder de
10 jaar en wel met 100m.
wisselslag in 1.44,7.

Sanne ballerina 1989 Huijbergen

Groepsfoto tijdens een zomerkamp.

Dat ging zo door tot in 1993 met in
totaal 7 H.Z.ZIAN clubrecords. In 1994
en 1996 verbeterde zij ook KNZB
kringrecords, waar zij schitterende
diploma’s voor ontving van de KNZBden Haag. H.Z.ZIAN was een hele
gezellige vereniging, er waren veel
(buitenlandse) wedstrijden en regelmatig
trainingskampen, zomerkampen, sponsorlopen, strand trainingen en natuurlijk
feestjes. Daar deed zij enthousiast aan
mee.

Wij hadden een clubhuis! Het viel een
keer op dat bij wedstrijden in het bad de
Wervel in Rijswijk zij, na een blessure,
een geslaagde comeback had en daar
een eerste plaats verdiende met 100 m.

vs (1.01,6) , de 200m ss en
de 50 m. sprint. De jury vond dat Sanne
bij de sprint duidelijk als eerste aantikte.
Sanne echter dacht daar anders over
en vond dat de eer aan Natalja Bannink
van DSZ toekwam. Om die reden bood
Sanne na de huldiging haar gouden plak
aan aan haar concurrente. Indien de
Kring den Haag een sportiviteitsprijs had
ingesteld, deze ongetwijfeld naar Sanne
was gegaan. In 1993 werd zij wel
clubkampioen all-in met Peter
Bergenhenegouwen bij de jongens. Het
jaar daarop werd zij kringkampioen met
Linda van der Spek (2ºpl.) en Erica de
Jong (3ºpl.).

ook veel inzet er kwam ook begoefte
aan een kleding sponsor en spoedig zat
zij in dames 1 tot 2001 toe en speelde
daar tezamen met haar zus Jimke. In
dat jaar is zij gestopt vanwege huisje,
boompje, beestje en verhuisde zij naar
het achterland. Haar familie woont nog
hier, zij was dus nog regelmatig in het
Haagje, zo ook bij het 100 jarig jubileum
in Madurodam...
Sanne bedankt voor alles wat je hier
o.a. door je vele records gepresteerd
hebt voor H.Z.ZIAN en waarbij Bob jouw
hulp bij het Sterrenplan zeker niet
vergeet.
H.Z.ZIAN wenst je man Mario en je
kinderen en overige familie veel sterkte
toe, want je bent veel te vroeg van ons
heengegaan.
Bob Bouwman Foto- en historisch
archief H.Z.ZIAN september 2022.
Foto’s met dank aan Gonnie Sartor en
Paul Westra

Ja, bij en na wedstrijdzwemmen is er
een logisch vervolg met waterpolo. Zij
kon nog wel opgeroepen worden voor
zwemwedstrijdnummers, waar zij bijna
altijd aan meedeed, maar zij ging trainen
in balbehandeling en zij zat al spoedig
,het was nog steeds 1993, in een
adspiranten meisjes team. Met dit team
werd zij kring kampioen.. Zij had daar
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Zwemtrainer
Jan Schouten

Bob voegt nog een stukje tekst toe
overgenomen uit het jubileum fotoboek
60 jaar Zian/Vitesse samengesteld door
toenmalig redacteur Peter van Os vanuit
historisch archief.
Jan stopt na 24 jaar trainer te zijn
geweest van Zian/Vitesse in 1988. Hij
offerde al zijn vrije tijd op voor het
topzwemmen en kon altijd op hem
rekenen. Hij is op 20 juli 2022 j.l.
overleden.
Sept. 2022.
Jan Schouten
Bij een echte topzwemmer/ster gaat een
ideale lichamelijke bouw samen met een
sterk karakter. Verder is het persoonlijk
contact met de trainer en het onderling
vertrouwen van zeer groot belang. Als
trainer moet je mensen kunnen brengen
waar zij uit zich zelf niet aan toe
kunnen komen. Ik maak de
programma’s op jaarbasis en richt mij
daarbij op belangrijke wedstrijden. Eerst
moet er veel werk verzet worden
(duurtraining), daarna gaan wij over op
sprinttraining.
Het grootste talent wat ik getraind heb is
misschien wel Henk Mulder (maar ja,
dat verhaal is bekend) en Cees
Vervoorn en natuurlijk Mirjan van Aarsen. Die zwemt in Los Angeles op de
spelen van 1984, let op mijn
woorden…..

1974-1982 Zian-Vitesse.
Trainer Jan Schouten

Zomaar een paar uitspraken van Jan
Schouten, de zwemtrainer die (in 1982,
Zian bestaat 60jaar) al bijna 15 jaar bij
Zian/Vitesse aan de bak staat. (en
Mirjan, wees gerust, Jan Schouten heeft
het niet vaak bij het verkeerde eind !).
Bob Bouwman Foto- en historisch
archief H.Z.ZIAN september 2022.

Voor Meneer Schouten, in memoriam
22 september 2022, Heemstede
Ergens medio juni 1978 in het
vrouwenbad (zonder lijnen) van het
Zuiderpark zwembad.
•

•
•
•
•

4x (4x 400) per 4 elke
5.30’/5.15’/5.00’ en 4.45’ na 4x 2
min extra rust. Opdracht is alle
400 meters onder de 4.30’ te
zwemmen.
400 vlinderslag benen met plank
4x 200 wissel op 80% 20 sec rust
+ 50 vlinder op 100% (mijn tweede
50 was niet zo goed)
200 rustig
20 x 20 meter (in de breedte)
vlinderslag elke 45’ hard

Het bovenstaande is zomaar een
schema uit mijn logboeken van die
tijd. Ik was in voorbereiding voor de
WK zwemmen te West- Berlijn later
die zomer. Mijn trainer was meneer
Schouten en dit was een typische
doordeweekse training. Wat ik eigenlijk
wil zeggen is dat dit schema alles zegt
over wie Jan Schouten was.
Meneer Schouten is overleden op de
respectabele leeftijd van 91 jaar. Een
niet zo bekende maar voor mij zeer
belangrijke zwemtrainer is niet meer.
De man die mij naar vele successen en
onvergetelijke momenten in
de zwemsport heeft begeleid. De man
die elk groot toernooi waar ik heb
mogen zwemmen in de begeleidingsploeg zat en aldus een belangrijke
pijler is geweest onder de successen
van het Nederlandse zwemmen in het
algemeen en van Zian (want zo schrijf je
dat nog steeds) in het bijzonder.

1971-1982 Zian-Vitesse. Trainer Jan
Schouten 2 en KNZB assistent van
Bert Sitters.

Waarom was Meneer Schouten zo een
bijzondere trainer? Voor mij lag dat in
het feit dat hij mij hard liet trainen (zie
het programmaatje hierboven), dat hij
mij vrijliet in het bepalen van mijn eigen
route naar succes en dat hij af en toe
gas gaf als er gas moest worden
gegeven want sommige sets waren niet
leuk maar wel nodig! Meneer Schouten
was daarnaast een man van weinig
woorden maar wat hij zei telde, zette
je aan het denken en had invloed. Ik
weet nog dat ik een jaar voor de Spelen
van Moskou (1980) naar de Verenigde
Staten verhuisde om mij nog beter voor
te kunnen bereiden. Meneer Schouten
zei alleen maar “Doe je best en stuur mij
je programma’s op. Dan kan ik daarvan
leren!”. Bij mijn terugkeer bleek hij de
programma’s allemaal te hebben
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verzameld en uitgewerkt zodat mijn
laatste weken van voorbereiding op
Moskou konden worden gebaseerd op
hetgeen ik had gedaan in de USA. Het
vervolg is bekend, ik werd net geen
Olympisch kampioen.
Er waren ook kanten aan Meneer
Schouten die niet iedereen kende. Zo
was er Miepie zijn vrouw. Als wij ons
plaatsten kregen we een eigenhandig
gebakken perentaart van haar. Dit
leidde in 1976 tot een hilarische situatie.
Wij kwamen terug van een
trainingskamp in Bonn en hadden een
stop-over op Schiphol. Mijn ouders
stonden er met een nieuwe Olympische
koffer met verse kleren en Miepie stond
er met de taart. Deze werd uiteraard niet
ingepakt maar meegenomen en in het
vliegtuig verorberd. Raad eens wie het
grootste deel kwam op eten?
Vanzelfsprekend Meneer Schouten want
zo was hij ook wel weer! Tevens heb
ik ontelbare kilometers met hem in de
auto gezeten onderweg naar trainingen
en wedstrijden,veel werd er dan niet
gesproken maar des te meer werd de
‘Schouten-stop’ een fenomeen. Tot het
laatste doorrijden en dan vol op de rem.
Dat Meneer Schouten ook emotioneel
kon zijn ontdekte ik op de
selectiewedstrijden voor de WK van
1982. Ik lag voor de 200 vrij op baan
1 en keerde op 150 meter verrassend
als eerste voor Hans Kroes en Frank
Drost (op dat moment de top van NL
op dit nummer). Ik ademde vanuit het
keerpunt aan de linkerkant en zag daar
meneer Schouten staan springen en
staan schreeuwen (ik meende hem zelfs
te kunnen horen). De hele laatste baan
rende hij met mij mee gebarend dat ik
nog harder moest. Ik won de afstand

dan ook en hij vloog mij ongeveer in de
armen toen ik het bad uitstapte. Een
man met een groot hart dus!

1985 Zian Jan Schouten en Mirjan
van Aarsen met tekst.

Ik kan nog veel meer vertellen over de
jaren dat ik bij meneer Schouten heb
mogen zwemmen zoals over de kringtrainingen in Overbosch, de interlands
in London, Monaco, Rusland, zwembad
Den Hommel en veel meer. Maar zal dit
niet doen!
Uit de grond van mijn hart wil ik Meneer
Schouten danken voor de prachtige
zwemjaren die ik heb mogen beleven en
het plezier dat ik daaraan heb gehad.
Het is een onvergetelijke periode uit mijn
leven en een deel van mijn hart, zelfs nu
nog.
Ik zal het voor een keer zeggen: ‘Jan,
dank voor de mooie jaren en het ga je
goed!’. R.I.P
Cees Vervoorn
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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. Is de contributie niet binnen veertien dagen na
de tweede aanmaning ontvangen, dan zal de vordering aan een incassobureau worden
overgedragen. Alle extra kosten komen dan voor uw rekening. Wanneer de contributie niet met
een automatische incasso wordt geïnd, maar door u zelf wordt gedaan, dan verzoeken wij u het
lidmaatschapsnummer, naam en geboortedatum van het lid te vermelden.
Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas kunnen een korting op de contributie krijgen. Neem bij uw
inschrijving de pas die op naam van het nieuwe lid staat mee zodat deze gescand kan worden.
Bij een ongeldige of niet scanbare pas bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van
de contributie (contant of per pinbetaling). Vervolgens dient ieder half jaar de pas opnieuw
gescand te worden.
Kortingen zijn (wijzigingen van de Gemeente Den Haag / Ooievaarspas voorbehouden), als
volgt:
100% met een maximum van € 82,50 per kwartaal (peil 2021)
·
Elementaire leden van 4 tot 18 jaar (peildatum 1 januari).
·
Sportleden tot 18 jaar (peildatum 1 januari) kunnen 100% vergoeding krijgen vanuit het
project Kind Doet Mee (KDM)
50% met een maximum van € 41,25 per kwartaal (peil 2021):
·
Elementaire leden tot 4 jaar en vanaf 18 jaar (peildatum 1 januari).
·
Sportleden vanaf 18 jaar (peildatum 1 januari), bij een tweede gekozen sport.
Let op! Alleen de contributie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de Ooievaarspas.
Niet vergoed wordt:
·
Inschrijfkosten
·
Diplomazwemmen
·
Superspettersprogramma
·
Dubbelzwemmen
Deze kosten dienen door u contant of per pinbetaling (voorkeur) te worden voldoen.

De administrateur
Hebt u vragen over het lidmaatschap, of de contributie, of heeft u andere vragen, dan kunt u
terecht bij de administrateur die tijdens de les in de hal van het zwembad aanwezig is. U kunt ook
schrijven naar H.Z.ZIAN, postbus 61020, 2506 AA Den Haag, of mailen naar ledenadministratie@
hzzian.nl. Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) of andere problemen betreffende de zwemlessen, dan kunt u zich wenden tot de begeleidende instructeur/-trice of tot de
uurleider, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken op het zwemuur. Wij verzoeken u wel dit
alleen voorafgaande aan of na afloop van de zwemles te doen.
Diplomazwemmen
Twee of drie keer per jaar wordt er bij H.Z.ZIAN diplomazwemmen afgenomen.
De instructeur beslist of het kind daaraan toe is. Hij/zij zal dit graag aan u uitleggen. U wordt
vooraf geïnformeerd over de data en de gang van zaken. Deelname aan het diplomazwemmen
kan alleen als de volledige contributie is voldaan.
Lidmaatschapskaart (verenigingskaart)
Uitsluitend na volledige invulling van de aanmeldingskaart ontvangt u de lidmaatschapskaart. Op
vertoon van de lidmaatschapskaart heeft u toegang tot de lessen. Vergeet hem dus niet.
Vertrouwenspersonen: H.Z.ZIAN heeft 2 vertrouwenspersonen waar u via
vertrouwenspersoon@hzzian.nl indien nodig mee in contact kunt treden.
Clubblad
Minimaal viermaal per jaar ontvangt u ons clubblad ‘de HaZie-AAN’. Deze wordt in het zwembad
uitgereikt. Het clubblad is ook digitaal te lezen via www.hzzian.nl voor het geval u een exemplaar
gemist heeft.
Adres- en andere wijzigingen of opzegging lidmaatschap
Gaat u verhuizen of wijzigt uw emailadres, telefoonnummer of banknummer? Geef dit dan s.v.p.
zo snel mogelijk schriftelijk door!
De opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een
volle kalendermaand. Is de genoemde termijn niet in acht genomen, dan is de contributie voor
een volgende kalendermaand geheel verschuldigd.
Zolang opzeggen van het lidmaatschap niet op de juiste manier gebeurt, blijft u contributie
plichtig.
Alle wijzigingen en opzegging kunnen als volgt geschieden:
a.
Schriftelijk naar de ledenadministratie: Postbus 61020, 2506 AA DEN HAAG
b.
Per email: ledenadministratie@hzzian.nl
Mondelinge wijzigingen en opzeggingen worden NIET in behandeling genomen.
Zwemscore: Via ons zwemscoresysteem (hzzian.zwemscore.nl) kunt u de vorderingen van uw
kind inzien en volgen.
Foto/video: Wilt u zo vriendelijk zijn om in het kader van de privacyregeling alleen foto’s te
maken van uw eigen kind?
Slot
Mocht u na het lezen van dit alles toch nog vragen hebben, dan kunt u deze vragen ook
stellen via zwemles@hzzian.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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CONTRIBUTIE 2022
Automatische incasso
2022
Inschrijfkosten, eenmalig *)
€ 20,00
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal
€ 82,50
Baby-/peuterzwemmen met gescande Ooievaarspas (tot 4 jaar)
€ 41,25
Zwemles ( 1x per week) en minipolo, per kwartaal
€ 82,50
Zwemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar
€ 00,00
Zwemles ( 1x per week) met gescande Ooievaarspas van 18 jaar en ouder € 41,25
Zwemles ( 2x per week), per kwartaal *)
€ 135,00
Superspetters ( 2x per week), per kwartaal *)
€ 201,00
10-badenkaart ( geldigheid 6 maanden) *)
€ 70,00
Diplomazwemmen, per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3) *)
€ 25,00
Diplomazwemmen, per keer ( ZV keuzecertificaat, Teddybeerdiploma) *) € 12,50
Waterpolo, per kwartaal
€ 123,00
Topwaterpolo WPDH, per kwartaal
€ 141,00
Startvergunning vanaf 12 jaar, per kalenderjaar
€ 51,00
Administratief lid en donateur, per kalenderjaar
€ 65,00
*) wordt niet vergoed door de Ooievaarspas
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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
Kiki Verhaar
Postbus 61020 2506 AA DEN HAAG
Bank: NL 54 INGB 0000 1073 00
Leszwemmen:
diverse baden
Waterpolo:
Marion Vaalburg en Jeroen Ruigrok
Waterpolowedstr.secr.:
Marion Vaalburg
Foto- en historisch archief: Bob Bouwman
Ooievaarspas:
Jeugdcommissie
diverse leden
Redactie HaZie-aan:
Peter Giesekam
Website:
Jeroen Ruigrok
VCP:
Hugo Quartel en Patricia van Veen

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

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

zwemles@hzzian.nl

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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Schrijf je in voor het jubileumfeest!
Dit wordt gevierd op vrijdag 11 november 2022..
Het inschrijfformulier staat op de website
https://www.hzzian.nl/111-jaar

