
Op dinsdag 14 augustus jongstleden is ons erelid Ina Hatzmann overleden op 72 jarige leeftijd. 
Ina is een karakteristiek lid voor de vereniging geweest en liet zich kenmerken door de volgende 
woorden: Betrokkenheid, Trouw en Bescheidenheid. 
 

Betrokkenheid: dat bleek uit het feit dat ze altijd op de ALV aanwezig was. Zelfs de laatste 

keer, waar ze haar beterschapskaart zelf heeft meegenomen. Dat ze na veertig jaren trouwe 
dienst voor de Kring Overijssel nog altijd tijden bijhield van zwemwedstrijden in Overijssel, wat 
kleine verenigingen zeer waardeerden. Dat ze tijden van nagenoeg al onze wedstrijdzwemmers en 
zwemmertjes wist. Dat al haar vrije tijd aan de zwemsport werd besteed. In juni heeft ze nog aan-
gegeven zeker naar de Sprintwedstrijd in Steenwijk te willen komen: “Ik ben er hoor!” 
 

Trouw: Ina was vanaf haar achtste levensjaar (1954) lid bij Z&PC Steenwijk 1934. Ze heeft in haar sportcarrière wedstrij-

den gezwommen, waterpolo gespeeld, als official zwemwedstrijden geklokt en achter de schermen het jurysecretariaat 
bemand. Voor de Kring Overijssel heeft ze bijna veertig jaar in de zwemcommissie/ officialcommissie gezeten, waar ze sa-
men met anderen verenigingen ondersteunde bij de organisatie van wedstrijden, het maken van de zwemkalender, het 
bijhouden van tijden, enz. Natuurlijk mopperde ze wel eens op de wijze waarop nieuw beleid van o.a. de KNZB en Regio 
Oost werd doorgevoerd, maar dat deed zij altijd met een zachte stem. De oude manier vond zij beter, meer onderlinge 
verbondenheid en directere contacten. 
 

Bescheidenheid: Ina hield niet van aandacht, zelfs niet als ze dat verdiende. Het speldje en de oorkonde van de KNZB 

na het stoppen van haar werk voor de Regio Oost ( de organisatorische vervanging van de Kring), mocht alleen door één 
persoon worden overhandigd en dan gauw door met de rest van het programma. Het verwerven van haar erelidmaat-
schap vond ze een compliment, maar niet teveel aandacht, a.u.b. “ze deed gewoon haar werk”. Maar als Ina haar mening 
gaf, werd er wel degelijk naar geluisterd, ook al zat ze niet in een commissie of bestuur binnen de vereniging. 
Ina heeft als stille kracht veel voor de zwemsport gedaan in Steenwijk, maar zeker ook voor Overijssel en daar zijn wij en 
vele anderen haar nog steeds heel erg dankbaar voor. 
 
Je zal worden gemist, Ina. Misschien door de grote massa , maar zeker door de 
groep mensen waar jij mee samenwerkte en die van jouw kennis en kunde ge-
bruik konden maken.  
Dank je namens ons allen, voor je Betrokkenheid, je Trouw en je Bescheidenheid. 
 

Ina heeft, op eigen verzoek, in zeer besloten kring afscheid genomen. 

In Memoriam 

Ina Hatzmann 

1946—2018 

Augustus 2018 

Jaargang 4, editie 7 

 

De nieuwsbrief komt elke maand uit  

met  mededelingen van het bestuur en 

de verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid en is te downloaden  via de 

website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: 

voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  

Erelid Z&PC Steenwijk 1934 

mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/

