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Welkom in sportief Wassenaar!  
 
Dit boekje is tot stand gekomen op initiatief van het Wassenaars Sportcontact, opgericht op 1 maart 
1953. Het boekje heeft als doel om inzicht te geven in de mogelijkheden van de georganiseerde sport en 
het daarbij behorende verenigingsleven.  
Het Wassenaars Sportcontact geeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
advies, zowel gevraagd en ongevraagd. 
  
In het voor- en najaar vergadert het Wassenaars Sportcontact met alle leden. In deze vergaderingen 
worden actuele onderwerpen besproken die de Wassenaarse Sport raken. Voorbeelden zijn: 

• Het accommodatie- en subsidiebeleid van de Gemeente.  

• Onderlinge samenwerking tussen de verenigingen. 

• Specifieke problemen waar sportverenigingen mee te maken hebben. 

• Regelgeving van de Overheid (OZB / Kantinebeheer etc.) 

In de vergaderingen komen regelmatig plaatselijke initiatiefnemers van sportactiviteiten hun plannen 
toelichten. Het ligt in onze ambitie om een brugfunctie te vervullen tussen sportverenigingen, scholen, 
het jeugd- en jongerenwerk, belangenverenigingen van ouderen zoals het WOB en de Wassenaarse 
Vrijwilligerscentrale.  
 
In 2008 zijn de taken overgenomen van de Wassenaarse gehandicaptensport. Het geld van deze 
stichting wordt door het Sportcontact beheerd.  
 

Bestuur 
Het bestuur, voornamelijk bestaande uit vertegenwoordigers van de Wassenaarse sportverenigingen, 
wordt in beginsel zo samengesteld dat er een evenwichtige verdeling bestaat tussen 
vertegenwoordigers van de veld-, zaal- en natte(zwem)sporten. 
 
De informatie op de volgende pagina’s kan u op weg helpen in het vinden van een geschikte 
sportvereniging voor uzelf óf voor uw gezinsleden. De verenigingen willen u graag van meer informatie 
voorzien. 

Veel sportplezier! 

 
Jan Pieter Becker,  
Voorzitter Wassenaars Sportcontact 
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WZK Tri-team is een professionele hardloopvereniging waar gediplomeerde trainers op elk willekeurig 
niveau training geven. Of je nou 5 km loopt of wil trainen voor een halve of hele marathon, voor 
iedereen is er een trainingsgroep bij WZK Tri-team. Deze trainingen vinden plaats op dinsdag- en 

donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en starten bij het 
Sterrenbad. 
 
Daarnaast organiseert WZK Tri-team in samenwerking met de 
Atletiekunie twee keer per jaar (september en januari) Start 
to Run Wassenaar. In zeven weken maakt deze training van 
jou een hardloper! Met deze hardloopcursus leer je van een 
professionele trainer op een verantwoorde manier hardlopen. 
De cursus duurt zes weken en in de zevende week ben je klaar 
voor de Start to Finish loop: ongeveer 25 minuten non-stop 

hardlopen. En het leukste is: je doet het niet alleen! Samen met jouw groep zet je die moeilijke eerste 
stap. 
 

Sinds juni 2018 is er ook een trainingsgroep voor trailrunners. Deze groep traint eenmaal 

per week in Meijendel (dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur) en eenmaal per week 

(donderdag van 19.00 tot 20.30 uur) starten zij ook bij het Sterrenbad. 

 

De kosten van het lidmaatschap, het éénmalig inschrijfgeld en een eventuele wedstrijdlicentie staan op 

de website (menu: lid worden). 

 

Contactinformatie : www.tri-team.nl of stuur een mail naar secretaris@tri-team.nl 

 

  

http://www.tri-team.nl/lid-worden/inschrijfformulier
http://www.tri-team.nl/
mailto:secretaris@tri-team.nl
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Badmintonclub Wassenaar is opgericht in 1974. 

Er zijn diverse mogelijkheden om badminton te spelen, voor jong en oud, voor sterk en beginnend. De 

jeugdleden spelen op de zaterdagochtend, dat kan op recreatieve basis maar ook als competitiespeler. 

De jeugd-competitiespelers trainen een keer extra op de maandagavond.   

De senioren spelen recreatief op de maandagavond, de competitiespelers trainen die avond en kunnen 

ook nog spelen op de woensdagavond. De competitiewedstrijden worden op zaterdag gespeeld. 

Nog meer recreatief badminton is er mogelijk bij de 55-plussers. Op de woensdagochtend hebben zij 

hun eigen twee uurtjes. 

Wil je meer weten over badmintonnen in Wassenaar, ga dan naar www.bcwassenaar.nl voor de meest 

recente informatie of stuur een mail naar info@bcwassenaar.nl.  

Uiteraard kan je vrijblijvend een keertje komen kijken en meespelen op een van onze speeldagen.  

Badmintonclub Wassenaar speelt in Sporthal “de Schulpwei” aan de Dr. Mansveltkade.  
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                       WZK Dance en Aerobics 
 
                         Aerobics / steps 
                                   Maandagavond 20.00-21.00 uur 
                                   Locatie St. Bonifaciusschool 
                                   Kloosterland 5 
                                   Wassenaar 
                 
 
 
 
 

Jazzdance 
Dinsdagavond 20.00-21.00 uur 
Locatie St. Jan Baptistschool 
Anemonenweg 17 
Wassenaar 

 
 
 
 
E-mail WZK.dance.aerobics@gmail.com 
Internet:  http://wzk-dance-aerobics.nl/  
 
 
 
 
 
 
Dance en Aerobics is een vereniging voor dames boven de 18 jaar. 

 
Dance en Aerobics is onderdeel van OMNI WZK 
p.s. Nederlands is de voertaal.  
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De Haagsche Golf & Country Club werd opgericht in 1893 op Landgoed Clingendael te Den Haag en is de 

oudste club van Nederland. Het was in die jaren een 9 holes baan. In 1924 werd uitgebreid naar 18 holes 

open naast het landgoed. 

In januari 1943 werd de baan gevorderd door de Duitsers. In december 1943 werd het prachtige 

clubhuis gebombardeerd en uiteindelijk werden in de oorlog baan en clubhuis verwoest.  

In 1947 vond  de Haagsche een nieuwe locatie op het terrein van landgoed de Wildhoeve aan de Groot 

Haesebroekseweg te Wassenaar. Bij de aanleg van de baan naar ontwerp van  de golfarchitecten Harry 

Colt en Hugh Alison, is het golvende duinlandschap gehandhaafd waardoor een zeer natuurlijke 

omgeving is blijven bestaan. 

Elke hole is totaal anders, biedt een eigen uitzicht en is telkens een nieuw verrassende uitdaging.  

Bij het honderdjarig bestaan van de Vereniging in 1993 werd het predicaat Koninklijke verleend.  

Al vele jaren wordt de KHG&CC tot mooiste baan van Nederland verkozen.  In 2015 kwam de KHG&CC 

voor het eerst in de Top 100 mooiste banen ter wereld op de 92ste plaats. Inmiddels staat de baan op de 

82e plaats. 

De KHG&CC is een club met een bloeiend verenigingsleven. Er zijn ca. 1250 golfspelende leden en 250 

countryclubleden, waarvoor wedstrijden en evenementen worden georganiseerd.   

De vereniging heeft ca. 30 commissies o.l.v. het bestuur waarin leden vrijwillig een bijdrage leveren aan 

het clubleven en het goed functioneren van deze commissies. Commissies zijn o.a. de Wedstrijd- 

Handicap en RegelCommissie,  Dames-, Jeugd-, Terrein-, Tennis-, Bridge-, Evenementen- en Technische 

Competitie commissie.   

Het clubblad Approach verschijnt 6 keer per jaar.  

Het secretariaat  fungeert als spil voor bestuur, commissies en leden.  

Op de KHG&CC ligt de nadruk op het golfspel. Binnen Nederland speelt de KHG&CC een actieve rol, ook 

op het gebied van Top golf. Er nemen bijna 30 competitie teams (waarvan een aantal jeugd) deel aan de 

landelijke NGF competitie.  

Informatie over de procedure om lid te worden is op de website (www.khgcc.nl) van de vereniging  te 

vinden.   
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http://www.khgcc.nl/
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Rozenstein is een 18 holes golfclub die ligt aan de noordrand van Wassenaar. De baan heeft een 

parkachtig karakter met licht glooiende fairways en greens en veel mooie waterpartijen. Er is ook een 6 

holes putt- en pitchbaan, een driving range en diverse andere oefenfaciliteiten. De 18 holes baan heeft 

de A-status. Rozenstein is er trots op over een GEO certificaat te beschikken. Dat bewijst dat ze bewust 

omgaat met natuur en milieu. 

Rozenstein heeft bijna 1200 leden, waarbij de jeugd ruim is vertegenwoordigd. Aan het opleiden van de 

jeugd wordt veel aandacht besteed. In de omgeving van Wassenaar wonen veel expats; voor hen 

bestaat een aangepast aantrekkelijk lidmaatschap. Jaarlijks worden er circa 65 nieuwe leden toegelaten, 

waarbij het streven is dat het totale aantal leden gelijk blijft.  

In het clubhuis is een gezellig restaurant gevestigd met 

uitstekende bediening en waar heerlijk eten wordt 

geserveerd. In de regio wordt de keuken geroemd. Het 

clubhuis heeft een sociëteitsfunctie. Er wordt niet alleen 

gebruik van gemaakt door golfers, ook worden er door 

leden bridgedrives (al dan niet in combinatie met golf) 

georganiseerd. 

De spiraal is een belangrijk onderdeel van de club. De 

volgorde van starten wordt niet bepaald door een 

reservering, maar door de volgorde van het golfballetje dat in een spiraal gegooid wordt. Zo wordt al 

sinds jaar en dag bewerkstelligd dat er eigenlijk altijd kans is om te spelen. 

De club heeft de beschikking twee professionals: Eduard Schwarz en Huite Hak. Samen geven zij 

invulling aan de Wassenaarse Golf Academy. Bij hen kan je privé lessen boeken, maar zij geven ook 

trainingen aan de meer dan 23 competitieteams die de club jaarlijks vertegenwoordigen in de NGF 

competitie. Deze wordt in de regel gespeeld tussen eind maart en begin mei. 

Het hele jaar organiseert de club voor leden wedstrijden, zowel qualifying als fun wedstrijden. Jaarlijks 

rond 1 juli is er de golfweek, waar ook niet-leden voor uitgenodigd kunnen worden.  

Naast het bestuur heeft de club circa 28 commissies, waarin veel vrijwilligers zich bezighouden met 

allerlei facetten van de club.  

Het secretariaat bestaat uit 2 vriendelijke dames en de baan wordt onderhouden door diverse ervaren 

greenkeepers. 

Kortom een golfclub met heel veel activiteiten en levendigheid en vooral een goede sfeer. 

Een beetje geschiedenis van Rozenstein 

Vroeger was Rozenstein een boerderij met een koeien- en schapenstal. Eigenaar van de boerderij was 

en is Gerrit van Santen. Op het terrein van Rozenstein is dat nog zichtbaar door een stal met schapen die 

in het voorjaar talloze lammetjes baren. In 1984 is een 9 holes baan geopend maar al in 1993 is de baan 

uitgebreid naar 18 holes.   
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Omnisportvereniging De Kieviten: hockey, tennis, golf.  

De Kieviten is een gezellige, bruisende sportvereniging met een bijzonder fraai complex en uitstekende 
faciliteiten. De vereniging telt momenteel circa 1.800 leden en biedt drie sporten aan, te weten hockey, 
tennis en golf. De club beschikt over drie verlichte kunstgras hockeyvelden, 10 verlichte tennisbanen en 
een negen holes par 3 golfbaan met driving range. 
De vereniging is opgericht op 6 november 1926 als hockeyvereniging. In 1936 is de vereniging verhuisd 
naar het huidige complex op de Schulpwei. De vereniging bestaat in 2016 dus 90 jaar. In 1964 werd er 
een begin gemaakt met de aanleg van de eerste vier tennisbanen.  
In 1984 wordt het eerste kunstgrasveld aangelegd en in 2001 het tweede kunstgrasveld. In 1970 werd 
het huidige clubhuis gebouwd en later in 1975 en 1977 respectievelijk de sporthal en de squashbanen 
(waar momenteel het fitnesscentrum Xtreme Fit is gevestigd). Door de aanleg van de kunstgrasvelden 
kwam er ook meer ruimte voor de aanleg van een golfbaan. Inmiddels beschikt de golfafdeling dan ook 
over een volwaardige 9 holes par 3 baan. 
De Kieviten is een omni-vereniging, dat wil zeggen, men betaalt een basislidmaatschap, en daarboven 
contributie voor de afdeling waarin men sport wil bedrijven. Men betaalt nooit meer dan één maal het 
basislidmaatschap. Indien iemand bij voorbeeld wil hockeyen en tennissen, is hij/zij zeer voordelig uit.  
 
Over de afdelingen:  
 
Hockey. Volgens het competitieschema van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond worden de 
wedstrijden gespeeld op zaterdag en zondag. De Kieviten doet mee aan zowel de veld- als de 
zaalcompetitie. Trainingen en andere instructies (bij voorbeeld over arbitrage) vinden door de weeks 
plaats. De Kieviten heeft een grote jeugdafdeling. Zaterdags zijn alle velden van vroeg tot laat bezet. 
Jongeren vanaf 5 jaar kunnen zich aanmelden.  
 
Tennis. De leden van de tennisafdeling kunnen op de velden (in de hal en buiten, en dan op 
respectievelijk hard-court en gravel/ all weather-banen) het gehele jaar terecht. Teams van de 
tennisafdeling doen mee aan de competities die door de bond georganiseerd worden. Men kan zich 
steeds inschrijven voor tennislessen, zowel in de zomer als in de winter. Er worden 17 lessen gegeven 
van april t/m september waar er in de meivakantie en de zomervakantie geen lessen worden gegeven. 
Er zijn twee trainers die de lessen verzorgen namelijk Jacques Schoelink en Donald van Veen. Daarnaast 
worden er gedurende het jaar veel activiteiten en toernooien georganiseerd. 

 
Golf. De Kieviten beschikt over een golfbaan van negen holes. Er is een driving range.  
Men kan lessen krijgen van een golfprofessional, van het hoogste niveau. Ook de golf-afdeling 
organiseert gedurende het jaar veel evenementen en toernooien. Elke maandagochtend van 09:30 uur 
tot 13:00 uur is er gelegenheid om mee te doen aan onderlinge wedstrijden voor leden met een 
handicap van 36 of lager. Elke dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 13:00 uur voor leden met tenminste 
handicap 54. Leden met een handicap van 11.4 of lager kunnen buiten mededinging meedoen. Elke 
donderdagmorgen van 09:30 uur tot 13:00 uur voor leden met tenminste handicap 54. Elke 
zondagmorgen van 09:00 uur tot 12:30 uur voor leden met tenminste handicap 54.  
Het clubhuis (inclusief de professionele bar) waar ook uitstekend gedineerd kan worden, is de gehele 
week gedurende het gehele jaar open.  
 
Contactinformatie  

Sportvereniging De Kieviten 

Dr. Mansveltkade 11 

2242 TZ Wassenaar 

Administratie/ kantoor (Ammar Nafawa): 070-514 2430 (kantooruren); mail: info@kieviten.nl  
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WZK Onderwatersport 
de duikvereniging van Wassenaar! 

 

Waarom bij ons komen duiken? Omdat  

 Wassenaar een prachtig zwembad heeft waar we iedere woensdagavond van 21:00 tot 22:00 uur 

trainen?  

 Het dichtbij huis is misschien? 

 Omni vereniging WZK een afdeling sportduiken heeft? 

 We ervaren instructeurs hebben? 

 Dat allemaal vrijwilligers zijn? 

 Daardoor een opleiding rustig wat langer mag duren? 

 Je denkt wat extra tijd, aandacht en begeleiding nodig te hebben? 

 Ze ook ervaring hebben met het duiken met gehandicapten? 

 Veiligheid altijd voorop staat? 

 We een eigen compressor hebben? 

 Duiken in Nederland erg gaaf is en zelfs in onze naaste omgeving prachtig onderwaterleven is te 

bewonderen? 

 Wij regelmatig met clubleden in het buitenland gaan duiken? 

 Wij een mooi aanbod voor je hebben in de vorm van een totaal pakket om je eerste duikbrevet te 

behalen? 

 Je niet eens hoeft te komen duiken maar ook voor snorkelen bij ons terecht kan om voorzichtig te 

beginnen of omdat je goed voorbereid op vakantie wil? 

 Je al een hele poos niet meer hebt gedoken en je denkt dat een opfriscursus wel handig zou zijn? 

 Je misschien al kunt duiken maar je voor je verdere opleiding ook voor hogere brevetten en 

specialisaties bij ons terecht kunt? 

 Een erkende reanimatiecursus gewoon bij je lidmaatschap hoort?  

 We al een zeer complete Open Water cursus voor beginners aanbieden voor 399 euro! 

 Je als duikend lid ook NOB lid bent en je een fraai maandblad en toegang tot veel online 

informatie krijgt! 

 Een NOB brevet wereldwijd erkend wordt! 

 Je als NOB lid wereldwijd verzekerd bent voor decompressiebehandelingen en aansprakelijkheid! 

 Je je nu afvraagt waarom je niet gelijk even contact met ons maakt om meer te horen, te zien en 

te beleven... of kom eens langs voor een proefduik!  

 

Je vindt ons op https://www.wzk-onderwatersport.nl of op www.facebook.com/wzkonderwatersport. 

 

De NOB is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aangesloten bij 

sportkoepel NOC *NSF, de wereldduikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EIJF. 
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PV Koningin Emma is een Wassenaarse paardensportvereniging die in 2014 haar 80-jarig bestaan 

vierde. De vereniging slaat een brug tussen de ruiter met een eigen pony of paard en de landelijke 

Paardensportbond KNHS. De rijvereniging bestaat uit ca. 120 leden: volwassenen- en jeugdleden.  

Bij het hebben van een eigen paard of pony moeten naast verzorging, 

stalling en voeding ook de lessen en eventuele wedstrijdlicenties 

geregeld worden. Onze vereniging voorziet en bemiddelt in deze 

behoeften door het aanbieden van diverse soorten lessen op 

verschillende locaties in Wassenaar en door contact met de KNHS. 

Wij richten ons daarmee met name op de recreatieve ruiter en 

ruiters in de basiswedstrijdsport. Onze vereniging geeft onderricht 

zonder winstoogmerk waardoor wij onze lesgelden laag kunnen 

houden. Voor de meest recente contributies en lesgelden verwijzen 

wij graag naar onze website www.koningin-emma.nl.  

Onze rijbaan “De Akker-Santhorst” is een prachtig terrein, gelegen 

midden in het bos aan de Papeweg en is goed en veilig te bereiken 

met trailer of te paard. De rijbaan wordt regelmatig onderhouden en 

is door goede verlichting en de beregenings-installatie vrijwel het 

hele jaar door te gebruiken door onze leden.  

Paardrijden is een individuele sport, maar juist om ook het sociale 

aspect te versterken worden er door onze vereniging allerlei 

plaatselijke en regio gebonden evenementen georganiseerd. Om 

enkele regelmatig door ons georganiseerde evenementen te 

noemen: onderlinge wedstrijden, georganiseerde buitenritten, het 

ringsteken tijdens de Wassenaarse Oranjefeesten, de jaarlijkse 

Ruiteravond met toneel en feestavond, NLdoet en bijvoorbeeld een 

BBQ voor leden en hun partners. Ook organiseert onze vereniging de 

Samengestelde Wedstrijden in de Vlietlanden waar verschillende 

landelijke kampioenschappen worden verreden. En verder: in- en 

uitgeleide van burgemeesters en optredens bij plaatselijke vieringen!  

Onze vereniging geniet een brede belangstelling en waardering bij 

zowel de plaatselijke samenleving als het gemeentebestuur. 

Hierdoor is er sprake van een actieve vereniging, zowel binnen als 

buiten de verenigingskaders.  

Mocht uw interesse gewekt zijn of mocht u nog meer informatie 

zoeken dan verwijzen wij u graag naar onze website www.koningin-

emma.nl voor meer informatie of aanmelden.   

Het bestuur hoopt van harte u te mogen verwelkomen als lid van onze gezellige vereniging, of als 

toeschouwer / deelnemer bij één van onze vele activiteiten!  

 

Voor meer informatie:   www.koningin-emma.nl   

bestuur@koningin-emma.nl  
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Schietsportvereniging Juliana Wassenaar is opgericht op 1 november 1919. 

De vereniging beschikt over 9 indoor schietbanen van max. 50 meter en een gezellige accommodatie. 

Er kunnen diverse schietsportdisciplines verschoten worden, variërend van klein kaliber pistool en 

revolver tot het steeds populairdere “lever-action” schieten. 

Geïnteresseerden kunnen bij voorkeur op afspraak de vereniging bezoeken voor meer informatie. 

De vereniging is geopend op maandagavond vanaf 19:30 uur en op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur. 

 

Bezoekadres:  

Dr. Mansveltkade 3,  

2242 TZ te Wassenaar (achter sporthal “de Schulpwei”) 

Postadres:  

Postbus 2045,  

2240 CB te Wassenaar 

Telefoon gedurende openingstijden: 070-5179720 

www.svjuliana.nl secretaris@svjuliana.nl 
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Tafeltennisvereniging Snel en Lenig 

 

 

 
Tafeltennisvereniging Snel en Lenig (SEL) is al meer dan 50 jaar een begrip in Wassenaar. Op 25 
september 1967 werd de vereniging opgericht. Gedurende deze jaren hebben veel mensen met groot 
plezier een balletje geslagen. De vereniging biedt zowel de mogelijkheid tot recreatief als competitief 
spelen.  
 
Momenteel is er één wedstrijdteam dat deelneemt aan regionale competities. Door het jaar heen 
worden verschillende evenementen voor de leden georganiseerd zoals: het Lachen-Gier-Brullen-
Toernooi, het Clubkampioenschap en het Introducé-Toernooi.  
 
Er wordt iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 gespeeld in Sporthal De Schulpwei, Dr. 
Mansveltkade 1 in Wassenaar. Een trainer is aanwezig voor de benodigde begeleiding.  
 
De contributie bedraagt € 57,50 per half jaar. De minimum leeftijd is 16 jaar. Heb je ook zin om te 
komen tafeltennissen, neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter Richard Deighton 
via: tafeltennis@snelenlenig.nl. 
 
Je kunt ook kijken op de website van Snel en Lenig: https://www.snelenlenig.nl. 
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Tennisclub Oud-Wassenaar 

De lommerrijke Lawn Tennis Club Oud Wassenaar is op 9 september 1950 opgericht. De  oude betonnen 

tennisbanen, die door Kasteel Oud-Wassenaar rond 1900 voor haar hotelgasten waren geconstrueerd, 

werden toen vervangen door gravelbanen. De ligging aan de achterzijde van Kasteel Oud-Wassenaar en 

met de ingang aan de rustieke Groen van Prinstererlaan is zonder meer lieflijk en intiem. Het centraal 

gelegen clubhuis met zijn originele details ademt nog de sfeer van een halve eeuw geleden, de prachtige 

dikke eikenbomen op het park zijn daar nog steeds het levende bewijs van! Een beetje traditie is ook 

terug te vinden in de kleur van de tenniskleding van de leden: wit. Het is een in omvang bescheiden park 

met 7 gravel-banen waar de leden graag komen, hetzij als actieve sportbeoefenaar, hetzij als 

toeschouwer. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd; van 's ochtends tot 's avonds kan je er 

prima terecht voor koffie, lunch, thee, borrel en diner. Ook mensen van buitenaf hebben hun weg naar 

het park om die reden al gevonden... Het park is niet het gehele jaar geopend, maar is toegankelijk vanaf 

een jaarlijks vastgestelde openings- en sluitingsdatum, resp. eind maart en medio oktober. 

De leeftijden van de leden variëren van jong tot (zeer) oud, maar gemeenschappelijk is dat de leden zeer 

actief zijn. Naast het recreatieve tennis (vaak wel fanatiek...) doen meerdere teams mee aan 

competitietennis, junioren en senioren, en op allerlei niveau. Zo speelt het eerste herenteam op 

zaterdag in de eredivisie, een genot om naar te kijken. Ook zijn er uiteenlopende activiteiten zoals 

rackettrekken, een (v)echtparentoernooi, clubkampioenschappen, een familie-vriendentoernooi en een 

open toernooi. Het goede doel wordt niet vergeten: de afgelopen jaren was er een loterij waarvan de 

opbrengst was bestemd voor de Richard Krajicek-foundation. Voor de leden (zowel junioren als 

senioren) die nóg beter willen worden, zijn er uitstekende tennisleraren beschikbaar. 

U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken. Als u daarna besluit om lid te willen worden, 

houdt u dan wel rekening met een wachttijd. Die zou kunnen meevallen; bij aanmelding kunnen we u 

daar nader over informeren. Ondertussen bestaat dan wel al de mogelijkheid van een 

zomerlidmaatschap. Het zomerlidmaatschap beslaat een periode van 6 weken en loopt van half juli tot 

eind augustus. Degenen die op de wachtlijst staan komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding gaat via 

de ledenadministratie (ltcoudwassenaar@gmail.com). De kosten bedragen € 60,00 en een borg voor de 

ledenpas van € 10,00. 

 

We hopen u binnenkort op ons park te mogen verwelkomen! 
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Intiem, sfeervol én gastvrij, tennissen bij Park Marlot 

 

Park Marlot staat bekend als een 

van de mooiste tennisparken van 

Nederland. Met zes gravelbanen is 

de club intiem en sfeervol. Vooral  

de gezelligheid en gastvrije sfeer 

vallen op. Nieuwe leden voelen 

zich daarom al snel thuis. Het park 

ligt in een groene omgeving, op de 

grens van Wassenaar en Den 

Haag. Zowel met de auto als met 

de fiets is de club makkelijk te 

bereiken. 

 

 

 

Het monumentale clubhuis en het zonnige terras vormen het 

middelpunt van het park. Hier brengen Marlotters, voor en na het 

tennissen, heel wat uren door. Met een goede kop koffie, een biertje 

met bitterballen of een lekker Indisch bordje. 

 

 

Op Tennisclub Park Marlot speelt leeftijd geen 

rol. Ons jongste lid is 4 jaar, het oudste lid 86. 

Sommige leden spelen fanatiek competitie, 

anderen kiezen voor de ontspannen hussels op 

maandagavond en woensdagochtend. Jaarlijks 

staan tal van activiteiten op het programma. De 

clubkampioenschappen en het bekende Open 

Toernooi. Maar ook het familietoernooi, ouder-

kind toernooi en het tenniskamp voor de jeugd. 

 

 

Lang wachten op een baan is er niet bij op Park Marlot. Volgens veel 

leden is dit een groot voordeel van de club. Op de vier tennisbanen met 

verlichting is het  mogelijk om tot 23:00 te spelen. Heeft u vragen? Lijkt 

het u leuk om eens vrijblijvend te komen spelen op Park Marlot? Bel ons 

clubhuis of mail naar bestuur@tcparkmarlot.com 
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Blauw-Zwart, opgericht op 29 juni 1921, neemt jaarlijks met zo’n 35-40 teams mee aan de competities 

van de KNVB. Hiervoor heeft de vereniging 5 speelvelden tot zijn beschikking, waarvan twee 

kunstgrasvelden. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag. Het plezier in voetbal staat voorop, 

ieder op zijn eigen niveau, zowel bij de senioren als de jeugd.  

De club telt ruim 750 leden, het merendeel bestaande uit jeugdleden. De jongste jeugd, de Kabouters (4 

jaar) en de Mini’s (5 jaren) spelen geen KNVB-competitie, maar hebben op zaterdagochtend onderlinge 

wedstrijdjes. Daarnaast een aantal seniorenteams waaronder veteranen- en damesvoetbal. 

Sinds enkele jaren werkt de jeugdafdeling van rksv Blauw-Zwart met een hoofd Jeugdvoetbal en er is 

extra voetbaltechnische en organisatorische aandacht voor de jeugd teneinde doorstroom van eigen 

talent te bevorderen.  

De training vindt plaats onder de leiding van goed gemotiveerde, KNVB-gediplomeerde trainers. Zij 

begeleiden ook de trainers van de niet-selectieteams. 

Blauw-Zwart heeft een groot aantal vrijwilligers, maar aanvulling van ons vrijwilligersteam blijft altijd 

noodzakelijk. Op allerlei gebieden zijn mensen nodig: terreinonderhoud, kantinebezetting, training, 

scheidsrechters, elftalleiders enz. 

Van alle leden wordt verwacht dat zij periodiek iets voor de club doen. 

Naast de normale voetbalactiviteiten organiseren de Activiteiten - en de Toernooicommissie o.a. de 

volgende activiteiten:  

• voetbaltoernooien in de maand mei, zowel uit als thuis. (soms in het buitenland), met als 

hoogtepunt het internationale C-toernooi in het Pinksterweekend. 

• zaalvoetbaltoernooien `s winters in Sporthal De Schulpwei.  

• open Dag bij de seizoensopening. 

• pannekoekenmiddagen en gourmetavonden 

• spelavonden ter versteviging van de onderlinge sociale relaties.  

• tweedaags Mini-kamp in de herfstvakantie voor onze allerjongsten met de mogelijkheid van    

overnachten. 

• Sint Nicolaasfeest en Paaseieren zoeken voor de F-pupillen.  

• ook is er een aantal keer per seizoen een live music act na de wedstrijd van het 1e seniorenelftal. 

In 2016 is Blauw-Zwart begonnen met de Blauw-Zwart voetbalschool. Een aantal zondagen per seizoen 

kunnen kinderen van 6 t/m 13 jaar, ook zij die geen lid van de club zijn, onder begeleiding van Blauw-

Zwarttrainers hun voetbalkwaliteiten op een speelse manier ontwikkelen.  

Alle actuele informatie over de club is te vinden op de website: www.blauwzwart.nl. Hierop staat o.a. 

het wedstrijdprogramma, wedstrijdverslagen, bestuursmededelingen, kantineroosters, 

aanmeldingsformulier voor lidmaatschap en voetbalschool, de hoogte van de contributie en alles wat 

nog meer belangrijk en nuttig is.  

Blauw-Zwart is een goed georganiseerde, gezellige vereniging die midden in de Wassenaarse 

samenleving staat. Elke zaterdag zijn er leden van het Bestuur en Jeugdbestuur aanwezig om kennis met 

u te maken en uw vragen te beantwoorden.  

Het adres van Blauw-Zwart is Sportcomplex De Schulpwei, Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar.  
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De Sportvereniging ligt in het buurtschap Kerkehout, Wassenaar Zuid op de grens van Den Haag. 

S.V. Wassenaar is als voetbalvereniging opgericht op 1 augustus 1931, niet veel later is de vereniging 

omgedoopt tot omnivereniging. Aan het sportpalet zijn toen in respectievelijk 1955 en 1960,  honkbal 

voor heren en softbal voor de dames/meisjes toegevoegd. 

In 2016 was het 85 jarige bestaan van de voetbalafdeling. In 2015 was de viering van respectievelijk het 

60 jarig en 55 jarig bestaan van de honkbal en softbalafdeling. 

S.V. Wassenaar beschikt over een schitterend sportcomplex bestaande uit een gezellige kantine, drie 

volwaardige voetbalvelden en voetbalveldje voor de kleinere jeugdleden. In 2015 is het gras van een van 

de velden vervangen voor kunstgras. Verder beschikt het over één honkbalveld en één softbalveld. 

De honk/softbal sectie heeft in 2016 knappe prestaties geleverd door drie keer op rij kampioen te 

worden. 

Heren 1 honkbal werd kampioen in de 1e klasse B van de landelijke honkbalcompetitie. Dit betekent ook 

een automatische promotie naar de op een na hoogste  klasse (overgangsklasse) van Nederland. 

Daarnaast werd S.V. Wassenaar met het herenteam ook nog amateurkampioen van Nederland. 

De dames softbal werden na een spannend verloop van hun competitie ook kampioen in hun klasse.  

Bij S.V. Wassenaar kunnen de volgende sporten worden bedreven: 

1) Voetbalsectie: 
Heren senioren, heren veteranen, dames senioren, en in de jeugd. 

Onder de jeugdsporters bevinden zich ook veel expats. 

Het dames/meisjes voetbal zit ook bij S.V. Wassenaar in de lift en krijgt bij ons veel aandacht. 

 

2) Honk-softballsectie: 
Heren honkbal, jeugd honkbal, dames softbal, meisjes softbal. 

Voor de kleinste jeugdleden is er de mogelijkheid om te honk-beeballen in een combinatieteam 

met de sportvereniging ABF. 

S.V. Wassenaar heeft in al zijn takken van sport sportiviteit en plezier hoog in het vaandel staan. Dat dit 

ook gepaard gaat met sportieve resultaten is de laatste jaren wel gebleken. De club stelt zich als doel om 

in de komende jaren de jeugdsport, ouderensport  en buurtsport, maar ook schoolsport te 

enthousiasmeren.  

Kijk voor meer informatie op de website www.svwassenaar.nl  

telefoonnummer is 070-5115787. 
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Historie 

Begin 1962 vonden een aantal sportieve Wassenaarders aanleiding om een volleybal vereniging op te 
richten. Een vereniging toegankelijk voor alle gezindten. Op 31 juli 1962 was het feit daar…… de 
Wassenaarse Volleybal Vereniging (WVV) was geboren. 
 
Wat heeft WVV te bieden 
Voor volwassenen bestaat er, naast het trainen, eveneens de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
competitie in één van de wedstrijdteams. Via de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) zijn er diverse 
cursussen te volgen: onder andere voor trainers en scheidsrechters. Onze trainers en het merendeel van 
onze scheidsrechters zijn dus ook gediplomeerd. 
 

Trainingstijden 
Wij trainen op de woensdagavond in 2 groepen 
(mix en wedstrijdheren) van 20:15 uur tot 21:45 
uur in sporthal De Schulpwei, Dr. Mansveltkade 1 
in Wassenaar. 
 
Wedstrijden 
WVV is lid van de Nevobo (regio West). Dit houdt 
in dat de wedstrijdteams in competitieverband 
wedstrijden spelen, welke door de Nevobo 
worden georganiseerd. De thuiswedstrijden 
worden op de vrijdagavond gespeeld in sporthal 
De Schulpwei en beginnen om 20:30 uur. 

 
Overige activiteiten 
Naast de competitie en trainingen worden er  
door de vereniging diverse activiteiten georganiseerd. Zo 
wordt er deelgenomen aan diverse volleybaltoernooien waar 
men verder ervaring met de volleybalsport kan opdoen. 
Ondanks het recreatieve karakter bij de senioren wordt er bij 
WVV op een aanzienlijk ‘hoog’ niveau volleybal gespeeld. 
 
Elk kalenderjaar starten we met het ‘olieballen’-toernooi. Een 
toernooi voor leden en introducés waar in ongedwongen 
sfeer onderlinge partijtjes worden gespeeld. Aansluitend 
vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In de maand april 
organiseren wij het ‘Lente….Vreugd Toernooi’. Een sfeervol en sportief toernooi voor beginnende en 
gevorderde mix recreatieteams (16+ jaar) in sporthal De Schulpwei. Ter afsluiting van het seizoen is er 
een gezellige barbecue voor alle leden en hun partner. 
 

Kom gewoon eens langs 
Het maakt niet uit of je een beginnend of een gevorderde volleyballer/ster bent. Wil je meedoen kom 
dan gerust eens een keer kijken op de training of, veel beter, doe je sport out fit aan en train direct mee! 
Een kennismakingsperiode van 4 achtereenvolgende trainingen mag je vrijblijvend meedoen en wij 
rekenen geen inschrijfgeld.  
 
Nadere informatie gewenst? 

Kijk dan op:    www.wvv-wassenaar.nl    of    Facebook Wassenaarse Volleybal Vereniging 
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De Wassenaarse Reddingsbrigade.  

De Wassenaarse Reddingsbrigade is een vrijwilligers vereniging met leden. 

De Wassenaarse Reddingsbrigade let op de veiligheid van de badgasten aan het Wassenaarse strand 
tijdens het zomerseizoen. Met een groep van 90 enthousiaste lifeguards houden zij de zee en het strand 
in de gaten en proberen gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook verlenen de lifeguards EHBO wanneer 
dit nodig is. Met boten, waterscooters, rescue boards, rescue tubes, een auto en veel kennis voeren de 
lifeguards hun taak vrijwillig uit. 
 
Naast de strandbewaking worden ook zwemopleidingen gegeven. 
Iedere donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.45 uur zijn wij aanwezig in het Sterrenbad. 
Na de basisopleiding van ABC diploma, gaan de kinderen zich specialiseren in het reddingszwemmen via 
het Jonge Redders concept. 
 
Trapsgewijs wordt geleerd hoe je jezelf kan redden, een drenkeling kan redden vanaf de kant en in het 
water. 
Daarbij worden de modernste reddingsmiddelen gebruikt, dezelfde reddingsmiddelen welke ook op het 
strand en in zee worden gebruikt. 
Op deze wijze worden de jongeren op een speelse manier opgeleid tot lifeguard. 
 
De strandbewaking wordt uitgevoerd volgens het internationale principe van zonering; er wordt een 
zone uitgezet met vlaggen waartussen een lifeguard toezicht houdt. 
 
Heb je interesse? Wanner je goed kunt zwemmen kan je altijd informatie opvragen bij onze vereniging. 
Instappen halverwege de opleiding Jonge Redder is mogelijk.   
 
Kijk eens rond op www.wrb.biz en kom eens kijken in het Sterrenbad of tijdens het strand seizoen op de 
strandpost.  Interesse? Reageer dan via info@wrb.biz en ervaar hoe leuk het is om lifeguard te zijn. 
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Diploma Zwemmen 

WZK Zwemmen heeft als visie om de zwemsport in de ruimste zin te bevorderen. Wij als afdeling 
Diplomazwemmen streven gezamenlijk met de andere afdelingen naar plezier in de zwemsporten en 
doorstroming naar die andere afdelingen. Wij werken toe naar de verschillende zwemdiploma’s, 
namelijk het zwem-ABC en de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3, conform de richtlijnen van de NRZ, 
waarbij de veiligheid en kwaliteit voorop staan. 
 

“Een diploma halen met plezier en je veilig in het water voelen.” 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van onze gediplomeerde vrijwilligers. 
Neem eens een kijkje op www.wzk-diplomazwemmen.nl 
 

Waterpolo 

Een grote groep mensen beoefent waterpolo bij WZK. De leeftijden lopen uit een van 6 jaar tot 60+ De 
jongste zwemmers krijgen de polovaardigheden spelenderwijs aangeleerd. Kinderen beginnen 
waterpolo te spelen op een klein veld met 3 tegen 3 spelers. Als de kinderen wat ouder en groter 
worden gaan ze het hele bad gebruiken voor spannende wedstrijden. Zowel het spel als de gezelligheid 
zijn bij de waterpoloërs erg belangrijk. Naast de trainingen en wedstrijden worden regelmatig extra 
activiteiten georganiseerd, zoals een teamavond en spelmiddag. Waterpolo is een hele leuke sport voor 
mensen die in team verband bezig willen zijn. 
Neem eens een kijkje op www.wzk-waterpolo.nl 
 

Wedstrijdzwemmen 

WZK Wedstrijdzwemmen is de afdeling binnen WZK die zich bezig houdt met de wedstrijdsport. WZK 
Wedstijdzwemmen staat open voor zwemmers van alle niveaus. Zowel zwemmers die de ambitie en het 
talent hebben de top te bereiken als zwemmers die de zwemsport zien als vrijetijdsbesteding zijn bij 
WZK Wedstrijdzwemmen aan het goede adres. Zwemmers van WZK Wedstrijdzwemmen doen mee aan 
een uiteenlopend scala aan wedstrijden van jeugd-in-opleiding wedstrijden tot landelijke competitie en 
NK’s.  
Plezier en prestaties gaan dan ook goed samen bij WZK Wedstrijdzwemmen.  
 
Wil je ook eens ervaren wat wedstrijdzwemmen is, kom dan proefzwemmen. Meer informatie? Ga dan 
naar http://www.wzk-wedstrijdzwemmen.nl. 
  

ZW
EM

M
EN

 



 
21 

American Baseball Foundation  
www.abfsport.nl 

Badminton Club Wassenaar  
www.bcwassenaar.nl 

R.K.S.V. Blauw Zwart  
www.blauwzwart.nl 

 
Hoc. Gazellen Combinatie 

www.hgc.nl 

 
S.V. De Kieviten  
www.kieviten.nl 

 
Schietvereniging Juliana 

www.svjuliana.nl 

 

 

Kustzeilvereniging Wassenaar  
www.kzvw.nl

TC Park Marlot 
www.tcparkmarlot.com 

 
HV Olympia’72 

www.hvolympia72.nl 

 
W.L.T.V. de Oude Eik 

www.tennisparkdeoudeeik.nl 

 
L.T.C. Oud Wassenaar  
www.oudwassenaar.nl 

Golfclub Rozenstein 
www.rozenstein.nl 

 
Toerclub ‘de Kampioen’ 
www.tcdekampioen.nl 

S.V.Wassenaar  
www.svwassenaar.nl 

 
Wassenaarse Reddingsbrigade 

www.wrb.biz 

 
Wassenaarse Volleybal 

Vereniging (WVV) 
www.wvv-wassenaar.nl 

 
WIK-Zilvermeeuwen-

Kombinatie (WZK)  
www.wzk.nl 

 
Landelijke Rijvereniging en 

Ponyclub Kon.Emma  
www.koningin-emma.nl 

 

 
K.H.G.C.C. 

www.khgcc.nl  

 
S.V. Snel & Lenig 

www.snelenlenig.nl 

http://www.abfsport.nl/
http://www.bcwassenaar.nl/
http://www.blauwzwart.nl/
http://www.hgc.nl/
http://www.kieviten.nl/
http://www.svjuliana.nl/
http://www.kzvw.nl/
http://www.kzvw.nl/
http://www.tcparkmarlot.com/
http://www.hvolympia72.nl/
http://www.tennisparkdeoudeeik.nl/
http://www.oudwassenaar.nl/
http://www.rozenstein.nl/
http://www.tcdekampioen.nl/
http://www.svwassenaar.nl/
http://www.wrb.biz/
http://www.wvv-wassenaar.nl/
http://www.wzk.nl/
http://www.koningin-emma.nl/
http://www.khgcc.nl/
http://www.snelenlenig.nl/
http://www.abfsport.nl/
http://www.bcwassenaar.nl/
http://www.hgc.nl/
http://www.tcparkmarlot.com/wordpress/
https://www.facebook.com/219598098103983/photos/a.219598371437289.59031.219598098103983/226453274085132/?type=1&source=11
http://www.bing.com/images/search?q=logo+wrb&qpvt=logo+wrb&FORM=IGRE#view=detail&id=9211E7C9427088FD027820D41365E7632EB64197&selectedIndex=22
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Deze uitgave van Sport in Wassenaar is samengesteld 

in opdracht van het Wassenaars Sportcontact.  

De informatie kan na de druk van deze uitgave 

(november 2018) aangepast zijn. 

Voor meer informatie: 

www.wassenaars-sportcontact.nl 


