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Van de redactie…
Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief, weer
iets anders van lay-out dan de vorige
nieuwsbrief die u ontving. We zijn nog
een beetje op zoek naar een goede vormgeving, maar omdat Kameleon een bruisende club is willen wij u het nieuws wat
er is niet onthouden. En nieuws is er!
Wij wensen u veel leesplezier…
Anna Tebbenhof
(Door Dick Buter)
De meesten van u kennen haar wel. En
dat is ook wel begrijpelijk. Want zij is al
30 jaar vrijwilliger bij Kameleon. Wat zeg
je? 30 jaar? Jazeker, 30 jaar vrijwilliger
bij het Warmwaterfit. Altijd kon je in die
30 jaar een beroep haar doen. En als er
eens iemand verhinderd was, was zij altijd bereid om in te springen. En dat was
ook de reden dat er op zaterdagmiddag
28 januari jl. door Karin en Joop een
feestje ter ere van deze bijzondere vrouw
was georganiseerd. Zij wist van niets,
zelfs haar echtgenoot maakte deel uit van
dat complot. En diegenen die het wel wisten was uitdrukkelijk het zwijgen opgelegd. An werd eens lekker in het zonnetje
gezet en dat verdiende zij ook ten volle.

Afgesproken is dat je in de komende 30
jaar graag op dezelfde wijze voor
Kameleon beschikbaar bent en daar houden we je aan. Dus tot over 30 jaar!

Het persbericht zag er zo uit…
Wat een happening was het afgelopen
zaterdag in het zwembad aan de Ecamplaan. De hal van de Escamphof werd omgedoopt tot Anna’s Tebbenhofje. Anna,
ruim 30 jaar vrijwilligster bij ISVKameleon, een sportvereniging voor
mensen met een lichamelijke beperking
werd in het zonnetje gezet. Voor haar totaal onverwacht, werd de jubilaris door
leden en bestuur opgewacht. Na een
speech door voorzitter Dick Buter, onthulde ze het naambord. In de hoop dat zij
nog veel jaren Warmwaterfitlessen bij Kameleon zal verzorgen werd er onder het
zingen van een speciaal voor haar gemaakt lied een toast op Anna Tebbenhof
uitgebracht.
Haagse Sportprijs voor gehandicapten
De Stichting HSG heeft als oogmerk om
jaarlijks een prijs uit te reiken aan iemand die een opvallende prestatie heeft
geleverd in de Haagse gehandicaptensport. Dat kan een sporter zijn maar ook
een sportploeg. Er zijn met ingang van
het sportjaar 2016 twee categorieën
waarin de prijs wordt uitgereikt: lichamelijk of geestelijk gehandicapt. De Stichting
HSG gaat er overigens van uit, dat iedere
gehandicapte die aan sport doet, een geweldige prestatie levert.
Op 22 februari zal bovengenoemde prijs
worden uitgereikt. Kameleon heeft ook
een aantal mensen genomineerd.

(Foto: Dick van der Steen)

An, reuze bedankt voor alle tijd die je in
de loop de jaren aan Kameleon hebt besteed
Kameleon
Veldzicht 20
2543 RT Den Haag

Op het moment van verschijnen van dit
blad is er nog geen duidelijkheid. Mochten we niet in de prijzen vallen…
Voor ons zijn jullie allemaal toppers…
We wachten het maar even af…
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Nieuwe fitness toestellen
(Door Foppe Huitema)

Verbouwing Kleedkamers
(Door Foppe Huitema)

Op 17 december bracht wethouder
Baldewsingh een bezoek aan Kameleon
voor de feestelijke uitreiking van de prijzen behorende bij de winnende initiatieven uit de tweede tranche 2016 van het
Haags Sportinitiatief.

Vorig jaar hebben wij gesprekken gevoerd, met de afdeling vastgoed van de
gemeente Den Haag, die eigenaar is van
ons pand Veldzicht, over verbetering van
de kleedruimte, douches en toiletten in
ons pand. Deze ruimtes waren hard nodig
toe aan vernieuwing.

Kameleon was een van de winnaars van
de eerste ronde van dit Haags initiatief.
De prijs bestond uit een bedrag van €
9.000 voor aanschaf nieuwe apparatuur
voor onze fitness afdeling.
Na uitgebreid onderzoek zijn wij tot de
aanschaf van twee toestellen gekomen,
die een waardevolle aanvulling zijn voor
onze fitness afdeling.
Tijdens zijn bezoek heeft de wethouder de
twee nieuwe toestellen, die voor deze gelegenheid in de sportzaal stonden opgesteld, onder grote belangstelling in gebruik gesteld.

De gemeente is zeer voortvarend te werk
gegaan en al spoedig kwamen tekeningen
op tafel tot verbetering. Er zullen nu twee
aparte kleedruimtes komen, waarbij de
dames, meisjes kleedruimte voorzien worden van toilet en douche. Bij de mannen/
jongens kleedkamer was het niet mogelijk
de douche toilet bij de kleedkamer onder
te brengen. Er wordt hier een aparte
ruimte voor gecreëerd.
Voorts zal de toiletgroep naast de ingang
van ons gebouw vernieuwd worden. De
verbouwing is inmiddels gestart en zal
enige tijd duren. Het zware werk (met lawaai, stof en gruis) is inmiddels achter de
rug.
Wij hopen dat straks meer gebruik zal
worden gemaakt van deze vernieuwde accommodatie.
Warmwaterfit
(Door Karin Bos)

(Foto: Remco van den Berg)

Theo van Oppen
(Door Karin Bos)

Velen van u zullen het al wel gehoord
hebben… Theo, de coördinator van alle
binnensporten en de voetbal is ziek. Gelukkig is hij al weer aan de beterende
hand. Theo vanaf deze plek:
Van harte beterschap!

Wat ben ik blij dat ik de zwemafdeling
mag coördineren. Het is veel, maar ook
heel dankbaar werk. Soms is het een super uitdaging om alles voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk lukt dat meestal
toch. Helaas hebben we afscheid moeten
nemen van 2 vrijwilligsters, maar gelukkig
dienen er zich ook weer nieuwe vrijwilligers aan. Hartstikke blij ben ik met Gerard Rotteveel en Anna Tebbenhof die de
opengevallen uren opvangen.
Inmiddels lijkt ook de regel over het niet
gebruiken van shampoo na het zwemmen
ingeburgerd te zijn. Het bestuur van Kameleon is van mening dat het gevaarlijk is
en ter bescherming van onze leden en van
onze vrijwilligers is het shampoogebruik
bij Kameleon afgeschaft.
.

Overleden
Ons bereikte het droevige bericht dat de
heer Nico Jansen is overleden. Heel wat
jaren was hij trouw lid van de afdeling
Warmwaterfit. Wij wensen zijn familie,
vrienden en bekenden heel veel sterkte
toe

lessen om de kinderen ook uit te dagen
om meer uit zichzelf te presteren. Als
nieuw onderdeel van het theoretische
deel werd de groep in kleinere groepjes
ingedeeld om samen een aantal werkvormen te bedenken om dat in de lessen toe
te kunnen passen. Dat leverde een mooie
en bruikbare lijst op met allerlei oefeninAllen Geslaagd
gen die de instructieleden goed bij de les(Door Dick Buter)
opbouw kunnen gebruiken. Cees zal dit
verder uitwerken en op korte termijn
Op zaterdag 28 januari jl. was er diploma rondsturen. Ook de praktijk kwam weer
-zwemmen voor de ABC-zwemmers in
ruimschoots aan bod want in de Waterzwembad de Waterthor. Zij bleken heel
thor werden in totaal drie workshops gegoed voorbereid te zijn op deze belangrij- geven. Jan Sangers (gastspreker en doke gebeurtenis. Want na afloop kon tot
cent bij ENVOZ) gaf een voorbeeld les
ieders grote vreugde bekend worden ge- waarin hij een andere aanpak demonmaakt dat alle kandidaten waren gestreerde, Jacques van Kleef spijkerde ons
slaagd. Zo gingen allen met het zo vurig weer bij op het gebied van het aanleren
verlangde diploma naar huis. Beste ABC- van de borstcrawl en uiteraard op een anzwemmers, van harte gefeliciteerd met
dere manier dan we gewend zijn. Tot slot
dit resultaat. En niet te vergeten een
een heel leerzame les van Marco Schuit
woord van grote dank aan al die mensen over duiken en onder water zwemmen
die geheel vrijwillig elke zaterdag in het
maar daarin zaten uiteraard veel meer
zwembad aanwezig waren om te trachten andere elementen als zweven, zinken,
samen met hun pupillen dit prachtige re- waterweerstand en stuwing verstopt. Al
sultaat te bereiken. En dit is dus voor de met al drie prima lessen en met veel envolle 100% gelukt.
thousiasme gebracht. Het knallende slot
Beste vrijwilligers nogmaals hartelijk
werd ook dit jaar weer door de familie
dank voor jullie geweldige inzet.
Jurgens verzorgd met een aquarobic les
waarin iedereen het laatste beetje energie in kwijt konden. Aan de positieve reacties na de les te horen werd deze dag
door iedereen gewaardeerd. Volgend jaar
zullen we hard aan de bak om weer net
zo’n mooie en inspirerende dag te organiseren. Tot slot een woordje van dank
voor de ontvangst in het verenigingsgebouw. Ondanks een heel druk schaaktoernooi konden we toch terecht en werd
ook nog eens voor koffie en broodjes gezorgd.

(Foto: Remco van den Berg)

Diplomazwemmen
(Door Karin Heupink)

Op 28 januari was het weer zo ver: diplomazwemmen. Voor de één heeft het langer geduurd dan de ander maar dit is het
moment. Hier doen we het allemaal voor:
Op zaterdag 4 februari hebben de instruc- dat diploma.
tieleden van Kameleon hun, goedbezoch- De kinderen hebben er zo hard voor gete, jaarlijkse opfriscursus in het verenioefend. Het moet dan ook een feestje
gingsgebouw van Kameleon gehad. Voor worden en dat was het weer.
deze gelegenheid hebben we een gastSamen met ouders, broertjes, zussen,
spreker uitgenodigd die ons heeft bijgeooms, tantes, oma’s en opa’s kwamen de
praat over de opbouw van zwemlessen
kinderen best een beetje zenuwachtig
van het spetterbad tot en met badje A.
aan in het zwembad.
Daarbij werd ook ingegaan op andere wij- Vandaag wordt er alleen afgezwommen
ze van lesgeven en het opleuken van de
voor diploma A en B.
Themales zwem-ABC
(Door Cees van der Bent)

De kinderen weten dat ze het kunnen
maar het blijft toch een hele gebeurtenis
en het is erg spannend.
Om de spanning een beetje te laten gaan
op muziek dan eerst maar één of 2 rondjes in een lange sliert door de zwemzaal,
juf Mariska voorop. Het publiek klapt mee
op de maat van de muziek.

diploma’s uitgereikt.
De voorzitter van de Kameleon spreekt
zijn trots uit. De kinderen worden geprezen om hun resultaat.
Kanjers zijn het allemaal! Vol trots showen ze hun diploma’s. Wederom worden
ook hier veel foto’s gemaakt. Er zijn blije
kinderen, heel veel cadeautjes en hele
trotse ouders.
Terecht! Maar de kinderen hebben het
toch heus zelf gedaan.

De kinderen genieten met volle teugen.
Hier hebben ze het voor gedaan en zo
hard geoefend, elke week weer.
Dan begint het echte werk. De kinderen
De kinderen die geslaagd zijn voor het Avergeten alles om zich heen en laten zien diploma zijn: Ayoub, Marien, Jurre en Rawat ze allemaal geleerd hebben.
chid.
De kinderen die geslaagd zijn voor het BOnderdeel voor onderdeel wordt afgediploma zijn: Yael, Tess, Quincy, Andy,
werkt. De mensen op de tribune worden Thomas, Didem, Alisha en Feline.
op de hoogte gehouden wat de kinderen En ook Chimene heeft haar volgende diop dat moment aan het doen zijn en bij
ploma behaald.
welk onderdeel we zijn aangekomen.
Gefeliciteerd allemaal namens alle juffen
Naast alle familie zit de voorzitter van de en meesters.
Kameleon op de tribune om alles te bekijken en ook iemand van de ENVOZ. Seri- Op naar de volgende keer diplomazwemeuze gezichten en er wordt goed op toe- men. Dan wellicht een volgend diploma
gezien of alles goed gaat.
en dan zwemmen ook de kinderen af die
Volgens de richtlijnen van de ENVOZ ne- er dit keer net niet bij waren.
men we bij het ABC diplomazwemmen de
examens af.
Medio juni 2017 zal er opnieuw diplomaDat betekent dat de kinderen niet alleen zwemmen zijn.
de basisvaardigheden van het A en B diploma moeten laten zien maar dat er ex- Van de Jeugdsportcoördinator
tra zware onderdelen bij zitten, een stukje survival.
Pas als al deze onderdelen naar behoren
zijn uitgevoerd komen de kinderen in
aanmerking voor hun diploma.

De kinderen doen allemaal hun uiterste
best en er heerst een prima sfeer. Er
worden volop foto’s gemaakt en aan het
eind komen al de kinderen bij elkaar in
het bad vlak voor de tribune.
Tijd voor het laatste onderdeel het watertrappen.
De laatste 10 seconden wordt door alle
aanwezigen hardop afgeteld naar 0.
Onder luid applaus klimmen de kinderen
dan op de kant. Het zit erop. Nu maar afwachten of iedereen is geslaagd.
De kinderen worden niet lang in spanning
gehouden: iedereen die heeft afgezwommen heeft zijn of haar diploma behaald.
Als ontlading worden er een heleboel juffen en meesters in het water gegooid
door de kinderen.
In de hal van het zwembad worden de

Rolstoelbasketbal
(Door John Licht)
Het nieuwe jaar 2017 zijn we goed begonnen met 2 overwinningen voor het
Kameleon 1 team in de B-divisie waar
door we nu 2 plaatsen op de ranglijst zijn
gestegen.
Ons Junior League team staat nog steeds
op de 1e plaats in de Johan Cruijff Junior
League competitie dus goede resultaten
waar wij als trainer staf (Ronald en mijn
persoontje) trots op zijn!

(Door Patrick Pronk)
Ondertussen zijn we alweer een maandje
in 2017. Hopelijk is iedereen in goede gezondheid en met veel plezier aan het
sporten.
Er zijn best wel weer veel dingen gebeurt
al in 2017: we zijn aan het verbouwen,
onze Theo is in het ziekenhuis beland en
ondertussen gelukkig weer snel thuis en
we zijn met een aantal nieuwe afdelingen
bezig:
* Op maandagmiddag van 15:15 tot
16:30 kun je komen dansen onder leiding
van een professionele dansjuf. Leeftijd
van deze deelnemers is van 10 tot 20
jaar.
* Op woensdagmiddag zijn we gestart
met een extra training voor voetballers
van 14 tot 20 jaar om ze voor te bereiden
op het volwassenen voetbal. Trainingstijd
van deze groep is van 15:15 uur tot
16:30 uur.

Waar ik zelf trots op ben is dat ik de eerste week van Januari naar Italië mee
mocht als assistent-coach van het Nederlands rolstoelbasketbal team onder de 22
jaar waar onze eigen spelers Abraham en
Anil ook deel uitmaakten van dit team, en
nu op dit moment dat ik dit schrijf onze
speelster Julia mee is met het Nederlands
dames rolstoelbasketbal team naar Japan, dus dit zijn toch wel dingen waar je Bij een aantal afdelingen kunnen we best
als coach heel trots op bent dan deze
nog wat aanvulling en extra sporters gespelers in deze selecties mee spelen.
bruiken, ken of ben je iemand die zou
willen: badmintonnen, boccia en, koersballen, darten of fitnessen?
Neem dan even contact op.

In de fitnessruimte zijn twee nieuwe trainingstoestellen geplaatst! Een ligfiets en
een MotoMed, naast dat ze er erg goed
uitzien zijn ze zeer nuttig voor ons allemaal. Kom eens kijken, of nog beter kom
ze uitproberen!

(Foto: John Licht)

Ook wil ik even speciale aandacht voor de
dames van de Gymclub op woensdagochtend. Ondanks tegenslagen op fysiek of
emotioneel gebied zijn de dames er altijd!
We zijn ondertussen met zijn 15en!
Ontzettend gezellig en daarnaast goed
voor lijf en leden.
Kameleon zijn we allemaal en maken we
samen een succes, dus help elkaar, wees
positief en maak plezier. Zo is het en
blijft het voor iedereen (vrijwilligers,
sporters en bestuurders) ontzettend leuk
om bij Kameleon te horen.

Bianca Leroy Boccia toernooi van
11 februari
(Door Alewijn van der Kuil)

Darten
(Door Jan Wingelaar)

Wat staat darten ineens weer in de beAfgelopen zaterdag werd er in sporthal de langstelling van de Nederlanders. Wat wil
Tas een memorial toernooi gespeeld ter
je ook. Bij de laatste wereldkampioennagedachtenis aan Bianca Leroy.
schappen in Engeland werd ons land in de
kwartfinale vertegenwoordigt door twee
Haar moeder en zusjes waren in de mid- landgenoten. Michael van Gerwen en onze
dag aanwezig. Na een mooie speech van Raymond van Barneveld. Het is een
Alewijn mochten Ron van de Ende en Paul prachtige sport, vol spanning en sensatie.
Ros respectievelijk de tweede- en derde
Het is een sport voor jong en oud. Dat zie
prijs ontvangen.
je ook bij Michael en Raymond. De eerste
is nog in de twintig en de ander loopt teOmdat Bianca het altijd heel erg naar
gen de vijftig.
haar zin had bij Kameleon hebben haar
moeder en zusjes Kameleon een schenIedereen kan deze mooie sport ook beoeking gedaan die ten goede zal komen aan fenen, ook bij onze vereniging. We hebde Boccia en de Fitness.
ben een prachtige zaal voor deze sport
met diverse borden. Op de middagen en
Familie Leroy, reusachtig bedankt. De
diverse avonden kan iedereen deze sport
naam van jullie dochter en zusje zal bij
komen beoefenen. Dat kan natuurlijk niet
Kameleon voortleven.
wanneer u alleen komt. Nee, er moeten
wel diverse aanmeldingen komen. Dan
zullen wij voor een indeling zorgen en
voor deskundige begeleiding. Plus: het is
gezellig toeven in onze kantine met een
hapje en drankje.
Meld u zich dus aan. Dat kan via telefoonnummer 070-3290453 bij André Siliakus;
via de mail: isv-kameleon@hetnet.nl en
tenslotte persoonlijk bij Kameleon, Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag.

