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Algemene infopagina 
 

Secretariaat Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden: 

Postbus 2620, 2002 RC Haarlem. 

 

Contact & Info: 

→ Voorzitter   Erik Ran  bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Secretaris   Sharon Hoekstra bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Penningmeester  Nic den Braven bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Voorzitter Tech. Commissie    tc@watervrienden-haarlem.nl 

→ Voorzitter Jeugdbestuur Laurens Ligtenberg jeugdbestuur@watervrienden- 

        haarlem.nl 

→ Info Wedstrijdzwemmen    wedstrijdploeg@watervrienden- 

        haarlem.nl 

→ Beheerder Clubhuis  Sebastiaan Bouman clubhuis@watervrienden-haarlem.nl 

→ Clubhuis   Piet Voskuilenstraat 3 023-5320467 

→ Informatie      06-37137027 

 

Mocht U onverhoopt ergens ontevreden over zijn dan vernemen wij dat altijd graag en kunt U, 

Uw reactie mailen naar het bestuur via bestuur@watervrienden-haarlem.nl  

 

Opzeggen als lid: 

Dit dient U schriftelijk te doen. Dit mag via een e-mail naar  

ledenadministratie@watervrienden-haarlem.nl of via ons postadres: Ledenadministratie 

Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden, Postbus 2620, 2002 RC Haarlem. 

 

Dit schriftelijk opzeggen dient voor 1 januari of voor 15 juli te geschieden. Halverwege de 

halfjaarlijkse contributie periode opzeggen kan niet leiden tot teruggave van contributiegeld. 

 

Bankrelatie: 

ABNAMRO bank rekening: NL95ABNA0971522138 

 

Contributietarieven Watervrienden Haarlem: 

→ Leszwemmen/trimzwemmen  € 90,00 per half jaar 

→ Wedstrijdzwemmen (2 avonden) € 125,00 per half jaar 

→ Wedstrijdzwemmen + leszwemmen € 132,50 per half jaar 

→ Administratiekosten   € 7,50 eenmalig 

 

Redactie adres Wisselslag: 

Heeft U kopij voor de Wisselslag? Schrijf het met de hand of typ het uit en stuur dit dan per post 

naar Redactie Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden, Postbus 2620, 2002 RC Haarlem. Of 

e-mail het naar redactie@watervrienden-haarlem.nl onder vermelding van kopij Wisselslag. 

 

Op internet: www.watervrienden-haarlem.nl 

Op facebook: www.facebook.com/watervriendenhaarlem  
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Agenda 
 

maart 2018 

31 Paaseieren zoeken 

 

april 2018 

1 1e Paasdag 

Internationale wedstrijd (Almere) 

2 2e Paasdag 

GEEN ZWEMMEN 

7 Ledenvergadering 

8 LZK 3 (Vaassen) 

21 JB Activiteit 

 

mei 2018 

4 Dodenherdenking 

5 Bevrijdingsdag 

10 Hemelvaartsdag 

GEEN ZWEMMEN 

14 Kamp promotie 

15 Kamp promotie 

16 Kamp promotie 

17 Kamp promotie 

20 1e Pinksterdag 

21 2e Pinksterdag 

 GEEN ZWEMMEN 

26 Holland Competitie (Hoofddorp) 

31 Bijscholing kader 
 
juni 2018 
10 Open kampioenschappen (Almere) 
11 Kopij inleveren Wisselslag 
15 Internationale wedstrijd (Senne) 
16  Internationale wedstrijd (Senne) 
17  Internationale wedstrijd (Senne) 
22 Afzwemmen Zwemvaardigheid & 

Keuzepaketten 
25 Wisselslag in het zwembad 
 
juli 2018 
2 Ouderavond zomerkamp 
15 Afzwemmen ABC 

Kader BBQ 
16  Laatste zwemavond 
17  Laatste zwemavond 
18  Laatste zwemavond 
19  Laatste zwemavond 
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Van de voorzitter 
 

Midlifecrisis? 

 

Volgens vrouw en dochter zit ik er middenin. Volgens mij zijn ze gek, nog lang geen 50 en 

inmiddels denk ik ook niet meer dat ik nog 18 ben. Hoe anders was dat afgelopen weekend toen 

ik met de wedstrijdploeg mee was naar Bielefeld (Duitsland). Onze vrienden van Tus08Senne 

hadden ons uitgenodigd om deel te nemen aan hun jaarlijkse wedstrijd. Rond 13:00 uur kwamen 

wij aan waarna we werden ingedeeld in gastgezinnen. Nadat iedereen kennis had gemaakt en op 

een heerlijke lunch was getrakteerd gingen we naar het zwembad. Omdat Pim ook geen 18 meer 

is hebben we samen de afstanden verdeeld en heb ik natuurlijk ook nog deelgenomen aan de 

familie estafette. Bijna vanzelfsprekend hartstikke kansloos voor de medailles maar gelukkig 

hield vrouwlief en dochter de eer hoog en kon de gouden medaille mee naar huis.  

 

’s Avonds was er een gezellig samenzijn met eten en veel verhalen uit de oude doos. De 

volgende dag zou er een nieuwe traditie beginnen. Schaatsen! Want tja heel Nederland kan 

natuurlijk prima schaatsen. Na meer dan 25 jaar weer op de schaats. Het duurde even maar na 

een minuut of 30 had ik de smaak aardig te pakken. Toen kwam na een doffe knal op het ijs toch 

het besef dat 18 zijn lang geleden is. De krankenwagen kwam er gelukkig niet aan te pas maar 

het leek toch beter om even op de foto te gaan. Flink gekneusd was de conclusie.  

 

Een dag later en een paar hele blauwe billen verder is het dan toch weer tijd voor het voorwoord 

waarbij ik dacht, geen 18 maar laat ik het toch maar eens over een andere boeg gooien.  

 

Naast die andere boeg ben ik ook teleurgesteld. Teleurgesteld in bijna alle ouders. In de vorige 

Wisselslag schreef ik het volgende en stond het letterlijk net zo vet: 

 

De Watervrienden Haarlem is een vereniging!! 

 

Dat wil zeggen dat wij uit alleen maar vrijwilligers bestaan en daarom lage contributies 

kunnen hanteren en veel niet zwem gerelateerde activiteiten kunnen organiseren. Echter 

zonder hulp en input van ouders kunnen wij dit niet.. Helaas krijgen wij echter maar 

weinig reacties op onze eerdere verzoeken maar wij geven niet zo snel op. 

 

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG! 

 

Wij verwachten zeker niet dat u uw baan opgeeft maar zouden wel heel blij zijn met af en 

toe een helpende hand. 1 keer per jaar het materiaal opruimen, het clubhuis 

schoonmaken of helpen in het zwembad. Iedere hulp is welkom. Stuur een mail naar 

bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

 

Er zijn gelukkig wel 2 hele leuke reacties geweest.!!! 

 

Iva gaat onze helpen met het maken van de buttons voor de diverse badjes en het afzwemmen. 

Zoals verderop in deze Wisselslag te lezen valt is er 1 zeer enthousiaste moeder. Een mooie 

bevestiging voor al onze vrijwilligers dat hun tijd en energie gewaardeerd wordt.  

 

Tevens krijgt ook de wedstrijdploeg de laatste tijd veel complimenten en was er afgelopen 

maand een actieve zwemster die ons liet stralen toen zij een mail stuurde om ons te 

complimenteren dat het vele werk er toe had geleid dat er weer een prima sfeer was tijdens de 

mailto:bestuur@watervrienden-haarlem.nl
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trainingen en dat de trainers, en in haar geval, Richard in het bijzonder, de trainingen weer naar 

een hoger niveau aan het tillen zijn. 

 

Toch wil ik hier wel benadrukken dat we veel meer hulp kunnen gebruiken en die we ook nodig 

hebben om de als vereniging bestaansrecht te blijven houden. Vandaar nogmaals een herhaling 

van onze oproep van vorige keer.  

 

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG! 

 

Ik begrijp best dat bovenstaande wat verwijtend over kan komen, dat is niet de bedoeling maar 

wel een noodkreet om te laten weten dat we echt niet zonder hulp, reacties en feedback van u 

kunnen. Wellicht moet ik daarbij ook kritisch zijn op ons zelf en wellicht ben ik daarbij te weinig 

concreet geweest. Maar het is zeker niet zo dat we op zoek zijn naar mensen die 30 uur per week 

in de vereniging willen stoppen of meteen allerlei verplichtingen op willen leggen maar wij zien 

de hulp meer in eenmalig (vaker mag natuurlijk wel). Een keer opruimen, kritisch naar de 

website kijken, meedenken over zwemlessen, communicatie tussen u en ons, alle input is 

welkom. Zowel zaken die goed gaan danwel zaken die beter kunnen, horen we graag.  

 

Op de woensdag kan het u bijna niet ontgaan zijn maar er zijn een aantal jeugdleden ons team 

komen versterken en zullen ons komen helpen bij de lessen. Niet zelfstandig maar wel samen 

met een ervaren instructeur. Ook is Norma na een lange afwezigheid weer terug en zal zij het 

avondleiderschap weer over gaan nemen. 

 

Al vaker op deze plek benoemd. De parkeerproblematiek rondom het Boerhaavebad. Met alle 

komende bouw activiteiten zal het aantal parkeerplaatsen waarschijnlijk nog iets verder 

teruglopen. De gemeente wil op korte termijn betaald parkeren invoeren, waarbij het tarief 

hoger zal zijn dan bij het ziekenhuis, waardoor het voor veel bezoekers van het ziekenhuis niet 

meer aantrekkelijk zal zijn om op het parkeerterrein van het zwembad te parkeren. Voor 

zwembadbezoekers zal het voor een periode van 2,5 uur mogelijk zijn om gratis te parkeren. 

Helaas is nog niet precies duidelijk wanneer eea echt van kracht zal gaan. Tot die tijd willen wij u 

er wel met klem op attenderen om alleen te parkeren in de parkeervakken. Er wordt met enige 

regelmaat gecontroleerd en bekeurd.  

 

Het eerste kinder kook restaurant was een doorslaand succes. Tot het laatste stoeltje was er 

gereserveerd en de meer dan 30 koks hebben hun beste beentje voor gezet om alle eters een 

heerlijke maaltijd voor te zetten.  

 

De eerst komende activiteit is het paaseieren zoeken. Net als vorig jaar niet in de 

Haarlemmerhout maar in Bloemendaal. De paashaas zelf zal er ongetwijfeld ook weer zijn dus 

mochten jullie de kinderen nog niet hebben opgeven doe het dan snel. Verderop in deze 

Wisselslag staat alle verdere informatie. 

 

Ik zal er geen gewoonte van maken om mijn voorwoord meer dan 2 kantjes te laten duren maar 

hoop dat u deze met een dikke knipoog geschreven tekst kan waarderen en een aantal van u de 

stoute schoenen willen aantrekken om ons te komen helpen. 

 

Namens het bestuur, 

Erik Ran , 

Voorzitter  
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Ouder aan het woord 
 

'de waarde van het leven is niet de hoogte waarna je opklimt, maar de diepte waarmee je 

doordringt' 

  

Mijn gedachten gaan naar Tenerife 2008 waarbij mijn oudste zoon van 4 jaar zonder 

zwembandjes het zwembad in sprong en een onbekende man hem redde.. 

 

Inmiddels is hij bijna 12 en zei vanochtend: 'mam, ik denk dat ik een heele goede zwemleraar 

zou zijn' 

Ik: 'waarom?' 

Hij: 'ik zou het ook leuk vinden om andere kinderen goed te leren drijven en zwemmen.. bij een 

leuke club' 

  

Wij zijn alweer 3 jaar lid van de Watervriendenclub. 

 

Allemaal aardige, strenge doch rechtvaardige, zwemleraren die mijn stuiterende kind moesten 

'temmen'. 

Nu kennen we inmiddels (bijna) iedereen bij naam, groeten de ouders elkaar.. nodigen we elkaar 

uit voor feestjes.. 

  

Zelf ben ik al 21 jaar vrijwilliger in het ziekenhuis voor de afdeling geestelijke verzorging voor de 

zondagskerkdienst. 

'een vriendelijk gezicht brengt licht' .. 

En weet wat het is om vrijwilliger te zijn.. no excuse.. altijd present staan.. maar na het 'werk' 

weer met gierende banden naar huis naar familie en gezin verplichtingen. 

  

Ik geniet erom van de zwemtrainingen van mijn zonen, ze hebben er zoo veel LoL mee, en ik.. 

gezellig kletsen, zelf pizza bakken met Sinterklaas, en Kamp.. waarbij ze in 1 week meer doen dan 

met ons de zomervakantie, etc.. 

Toppers! 

Daarom wil ik jullie lieve vrijwilligers heel erg bedanken voor jullie inzet. 

Altijd met een vriendelijk gezicht. 

Niemand ziet dat je soms liever thuis op de bank zit.. of een ander verplichting aan je hoofd 

hebt. 

  

Dus.. ik geef mij hierbij graag op om te helpen.. al is het maar 1 keer per jaar. 

  

Met vriendelijke groetjes, 

  

Richelle Bussenius, 

moeder van Ryan en Rody van der Vlugt 
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Masters 21 januari 
 

Drie jaar geleden, in de nadagen van mijn waterpolo-carrière, ben ik weer bij de Watervrienden 

Haarlem gaan trainen. Op maandag bij het trimzwemmen en op donderdag samen met de 

wedstrijdploeg. Omdat ik dit seizoen met waterpolo ben gestopt, leek het me wel eens leuk om 

weer  eens aan een zwemwedstrijd mee te doen. Na een uitnodiging van Erik te hebben 

gekregen, heb ik besloten om me op te geven voor een Master-wedstrijd. Tijdens zo een 

wedstrijd zwem je tegen andere Watervrienden in je eigen leeftijdscategorie. Gelukkig maar, 

want een wedstrijd zwemmen tegen iemand die veel jonger is (of veel ouder) is toch minder leuk. 

Zondag 21 januari ben ik samen met Milan, Willie en Reinier naar het zwembad Optisport in 

Almere gegaan. Richard (net teruggekomen van een week wintersport…) en Nienke sloten zich 

bij ons aan. 

 

Voor deze Masters hadden alle andere Haarlemse Watervrienden zich voor het zwemmen van 

vier afstanden opgegeven. Ik maar voor drie. (50 meter -, 100 meter- en 200 meter vrije slag) Nu 

begrijp ik wel dat ik niet meer dezelfde tijden kan zwemmen als dertig jaar geleden, maar de 

door mij gezwommen tijden vielen mij toch mee. Hebben de zwemtrainingen toch veel nut 

gehad! Ik ben op alle drie afstanden 1e geworden, alhoewel mijn tijd op de 50 meter vrije slag 

niet als officieel meetelt. Gediskwalificeerd! Na het ‘op uw plaatsen’ vond de starter het nodig om 

voor mijn gevoel wel 10 seconden met het startsignaal te wachten. Uit enthousiasme ben ik toen 

maar vast gestart, maar dat bleek helaas niet te mogen. Verder moet ik ook wel toegeven dat er 

niet zoveel zwemmers van mijn leeftijdscategorie meededen zodat 1e worden misschien niet zo 

heel moeilijk was. Uiteindelijk was het toch een geslaagde middag. Volgende keer weer? Denk 

het wel! 

 

Groet, 

Peter Voogel 

 

 

Dagen dat er geen zwemmen is 
 

Op de volgende dagen is er geen zwemmen. 

Dit omdat het zwembad gesloten is. 

 Maandag 2 april ivm 2e paasdag 

 Donderdag 10 mei ivm Hemelvaartsdag 

 Maandag 21 mei ivm 2e pinksterdag 
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Aan de tafel, van de tafel 
 

Iedereen die op zwemles komt ontmoet de gastvrouwen en heren van de tafel. Het is de plaats 

waar je informatie kan krijgen, je vragen kan stellen, de betalingen voor het afzwemmen kan 

doen en meer van dat soort zaken. Ook wordt er een presentielijst bijgehouden en ervoor 

gezorgd dat de leszwemmers niet te vroeg naar binnen gaan.  

 

Het lijkt een heleboel werk en dat wij best veel moeten weten van de club, maar het tegendeel is 

waar. De hoeveelheid werk valt reuze mee, want we worden goed ondersteund door de 

ledenadministratie, de jeugdcommissie, het bestuur en de technische commissie. Daarnaast is 

het altijd hartstikke gezellig met de zwemleiders en is er zo nu en dan overleg met de 

zwemleiders of met de andere tafeldames/heren wat altijd ontaardt in een gezellige nazit. 

 

Ik ben een paar jaar geleden begonnen aan de tafel op woensdag. De twee dames die daar al 

jaren zaten hadden aangegeven er mee te stoppen. Aangezien zowel mijn zus als ik op dat 

moment kinderen op zwemles hadden en het er naar uitzag dat we dus nog wel enkele jaren in 

het zwembad aanwezig zouden zijn hebben we deze klus opgepakt. Na een wat onwennig begin 

bleek het binnen enkele weken de gewoonste zaak van de wereld om iets eerder van huis te 

gaan en het gastheerschap in te vullen. Meestal zitten we er samen. Dat is niet alleen gezellig 

maar vooral handig als het net even wat drukker is. Bijvoorbeeld als de nieuwe pasjes er zijn, of 

er moeten nieuwe leerlingen wegwijs worden gemaakt terwijl de rest staat te dringen om naar 

binnen te mogen.  

 

Mijn zoon heeft 18 maart mogen afzwemmen voor zijn C en heeft aangegeven niet verder te 

willen gaan. We maken het seizoen tot de zomervakantie nog af en daarna gaat hij andere 

dingen doen. Daarmee is het ook voor mij niet meer noodzakelijk om naar het zwembad te 

komen, en ik maak plaats voor een nieuwe gastheer / gastvrouw.  Ik heb het deze jaren met veel 

plezier gedaan. 

 

Bent u nu de ouder die mijn plaats komende jaren gaat innemen? Het is een prettige en 

buitengewoon nuttige manier om die verloren tijd in te zetten voor de vereniging. De hal van het 

zwembad is beslist aangenamer dan de tribune boven bij het bad, er is koffie en er is ook altijd 

wel tien minuten om zelf even te kijken hoe het met uw kind gaat. Ze zijn natuurlijk in zeer goede 

handen bij de zwemleiders. Maak uzelf even bij ons kenbaar. Ik hoop van ganser harte dat mijn 

zus niet alleen komt te zitten en u helpt de zwemvereniging waar uw kind zwemles heeft er 

bijzonder goed mee. 

 

Overigens; ook op andere avonden is een extra gastheer/vrouw welkom.  

 

Fulbert Nijpels 

Gastheer (tafeldame-assistent) woensdagavond 
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Ledenvergadering 

 

 

 

Algemene ledenvergadering van  
Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden 

 Het bestuur van Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden 
nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering. 

  

Zaterdag 7 april 2018 

in het clubhuis, Piet Voskuilenstraat 3, 

aanvang 15:00 uur 

  

namens het bestuur, 

Sharon Hoekstra 
Secretaris 

  

https://maps.google.com/?q=Piet+Voskuilenstraat+3&entry=gmail&source=g
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Wist U dat?  
  

In deze rubriek willen wij jullie met allerlei gekke weetjes op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen in de vereniging.  

 

 Op 7 april is onze jaarlijkse ledenvergadering 

 Leden maar ook ouders daar van harte welkom zijn om mee te denken over onze 

vereniging 

 Er een fantastisch promotiefilmpje is gemaakt voor het zomerkamp 

 Laurens dit keer de boodschappen wel zonder problemen het clubhuis heeft binnen 

gekregen.  

 Pim niet meer de enige is die een probleem heeft met de kleur blauw 

 Pim wel degene is die soep kan maken voor een heel weeshuis 

 De bijscholing op 9 februari niet alleen druk en gezellig was maar er ook veel is 

opgestoken over de zwemlessen en we al weer bezig zijn met de volgende bijscholing.  

 We regelmatig de vraag krijgen wat we doen tijdens schoolvakanties maar alleen in de 

grote vakantie en tijdens de kerst vakantie is er geen zwemmen en verder al onze lessen 

gewoon doorgaan. 

 Het heel vervelend is als je wilt betalen en er niets meer op de rekening staat 

 Martijn ons van allerlei handige spullen voor het clubhuis en het zomerkamp heeft 

voorzien 

 Erik nog steeds pijn in zijn billen heeft 

 Niet alle leiding weet hoe ze moeten vrij komen uit de escape room 

 Er veel persoonlijke records sneuvelen bij de Wedstrijdploeg en zwemmers steeds vaker 

met een medaille naar huis gaan 

 Pim zijn zwembroek nog steeds kwijt is 

 Tim en Milou medailles hebben gewonnen in Senne te Duitsland 

 Het daar heel gezellig was. 

 Er kaderleden zijn die niet meer weten hoe hun eigen tas eruit ziet en er met een ander 

vandoor gaat 

 Er ouders zijn die afspraken niet nakomen waardoor kinderen zelfs tijdens de zwemles 

patat moeten eten 

 De verlichting in het clubhuis is vernieuwd en we er weer mooi bij zitten. 

 Het gebruik van de kleedhokjes alleen in bijzondere gevallen is toegestaan en er daar 

nooit kleding mag blijven hangen 

 Er in de volgende Wisselslag weer nieuwe wist u datjes komen 
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Kinderkook Restaurant 
 

Zaterdag 17 februari was het 

weer tijd voor het jaarlijkse 

kinderkookcafé, dit jaar in een 

nieuw jasje: het enige echte 

KinderKook Restaurant van de 

Watervrienden! Met zo’n 30 

kokende kinderen en ongeveer 

80 hongerige gasten was het 

weer een groot succes. We 

begonnen de dag met de 

groepjes te verdelen zodat we 

maar liefst vier gerechten 

hadden om het menu mee te 

vullen. Nadat de kinderen zelf 

mochten bedenken wat zij 

wilden maken, gingen alle 

groepjes er op uit om alle ingrediënten bij elkaar te zoeken. Door een middag hard te werken, 

maar ook veel plezier te maken, hebben de kinderen het voor elkaar gekregen om een heuse 

viergangenmenu samen te stellen. Na een welverdiende pauze naar de kinderboerderij was het 

tijd om de gasten te ontvangen. Met als voorgerecht een heerlijke soep met gevulde eitjes, een 

tussendoortje met diverse spiesjes en wraps, een hoofdgerecht wat bestond uit verschillende 

hapjes (zoals groente frietjes met dip en gehaktballen in tomatensaus) en een nagerecht van vla 

met gestampte lange vingers en slagroom, waren alle buiken goed gevuld. Na veel positieve 

reacties van zowel de ouders als de kinderen kunnen wij wel concluderen dat het voor iedereen 

een geslaagde dag was!  
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Wedstrijd in Duitsland! 
 

Zaterdag 10 maart 

mochten we weer naar 

onze Duitse 

Zwemvrienden in 

Bielefeld. 

 

Om 09:00u werd er 

vertrokken vanuit Haarlem 

en Lisse. Bij de Mc 

Donalds in Oldenzaal zijn 

allebei de auto’s gestopt 

voor een kop koffie en om 

vanaf daar gezamenlijk 

verder te rezien…. 

 

En ja, ondanks het vroege 

tijdstip werden er toch al 

Kipnuggets besteld. Ik 

noem geen namen :-) 

 

Na wat drinken en voor sommigen wat eten gingen we snel door. Om 13:00u werden we in 

Bielefeld verwacht. Dus we moesten opschieten.  Helaas, net niet op tijd gehaald.  

 

Onze Duitse zwemvrienden stonden al te wachten en ontvingen ons hartelijk. Altijd leuk om 

elkaar weer te zien. Onze Geadopteerde zwemvriend Hugo uit Zevenaar was ook al gearriveerd. 

 

We kregen een drankje aangeboden en daarna werden we allemaal ingedeeld in gastgezinnen! 

Altijd een verrassing bij wie je komt te slapen. Voor sommigen hetzelfde gastgezin en voor 

anderen een nieuw gezin. 

 

We werden vrij snel door ons gastgezin ontvoerd 

naar hun huis voor een heerlijke lunch. Ieder gezin 

had zich op zijn eigen manier uitgesloofd om ons te 

verwennen.  

 

Aangezien we twee uur de tijd hadden was er meer 

tijd dan alleen lunchen. In mijn geval gingen we 

darten om de tijd een beetje gezellig door te 

komen. Helaas heb ik niet gewonnen. 

 

Tegen half vier gingen we naar het zwembad. Want 

we waren natuurlijk voor de wedstrijd gekomen. 

Tus08Senne1 is de vereniging waar we door 

uitgenodigd waren. Zij hielden die zaterdag hun 

clubkampioenschappen. Dus heel bijzonder dat wij 

daaraan mee mochten doen. 
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Voor de kleinere kinderen 

was er 25meter schoolslag 

en 25m borstcrawl om te 

zwemmen. De grote 

kinderen en volwassenen 

mochten 100m wisselslag, 

50m schoolslag en 50m 

borstcrawl. 

 

Verder was er nog 

ouder/kind zwemmen. 

Hierbij ging een ouder 

met zijn/haar kind een 

estafette zwemmen. 

Allebei 25m borstcrawl.  

 

Wij waren met een kleine ploeg, waarvan een deel van de zwemmers niet wekelijks traint. De 

afstanden waren dus toch nog pittig om te zwemmen en sommigen, waaronder ikzelf, kwamen 

hijgend en puffend en steunend en kreunend het water uit. Gelukkig kwam iedereen op eigen 

kracht weer op adem en was op tijd weer fit voor de volgende afstand. 

 

Al sinds meer dan 25 jaar gaan we ook in juni naar Bielefeld toe. Daar hebben we een paar jaar 

geleden een bierestafette gedaan. Daar het er vorig jaar juni niet van was gekomen hebben we 

dat aan het eind van deze wedstrijd gedaan. Vijf Haarlemmers tegen vijf Bielefelders. In de 

breedte heen en weer zwemmen. Dan je biertje opdrinken, waarna de volgende zwemmer mag. 

De biertjes waren iets groter als normaal dus dit was extra pittig. Het was een nek aan nek race 

tot het einde, maar we moesten toch onze meerdere erkennen in de Bielefelders. 

 

Hierna was de prijsuitreiking. Een eenvoudige ceremonie, maar zeker leuk om te zien en mee te 

maken. Meerdere van onze zwemmers vielen in de prijzen. Zowel individueel als bij de 

ouder/kind estafette.  

Het is niet het doel op zich, maar het is wel altijd leuk als je als ploeg medailles mee naar huis 

kan nemen! 

 

Na het harde sporten moest er weer gegeten worden. Zelf ging ik met mijn gastgezin even langs 

huis om mijn zwemtas weg te brengen. Mijn pleegvader vroeg mij mee te gaan om het eten te 

halen. We gingen naar een goed uitziend restaurant waar de catering voor ons klaarstond. Snel 

ingeladen en meegenomen naar het clubhuis. Aldaar werd het buffet gedekt, waarna we heerlijk 

konden smullen van italiaanse/spaanse lekkernijen. Wat een heerlijkheid…. Uiteraard kregen we 

hier een lekker drankje bij. 

 

Na het eten was het een gezellig samenzijn. Een ieder ging kletsen met elkaar, Nederlanders en 

Duitsers door elkaar. En er werd het nodige biertje gedronken.  

 

Tegen 1 uur ‘s nachts was ik een van de laatsten die aftaaiden richting huis. Mijn gastgezin blijft 

ook tot het laatst en vind dat ook leuk.  We hadden een nachtwandeling richting huis. Een Duitse 

zwemvriend kon niet meer naar huis komen en liep ook mee naar mijn gastgezin om een 

slaapplaats te bemachtigen. 
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Nadeel hiervan was dat we 

door een teamgenoot 

uitgedaagd werden om in juni 

de 200m vlinderslag te 

zwemmen tegen elkaar. Helaas 

is dit geheel gefilmd en kunnen 

we er niet onderuit. In juni 

moet ik 200m vlinderslag 

zwemmen. Pfffff , nu al moe als 

ik er aan denk 😉  dat wordt 

hard trainen. 

 

Na een goede maar wat korte 

nacht was het om 09:00u 

ontbijten, omdat we om 10:15u 

de deur uit moesten. De 

Bielefelders wilden de ochtend 

nog samen doorbrengen met 

een leuke activiteit. Samen schaatsen. O jee. Wanneer hadden we dat voor het laatst gedaan? En 

hoe goed denken onze vrienden dat we allemaal kunnen schaatsen als Hollanders.. Iedereen 

kreeg schaatsen, van maat 35 tot 47… Gelukkig had onze Duitse vriend met schoenmaat 51 zelf 

schaatsen meegenomen. 

 

Voor een ieder was het wennen op het ijs. Stukje bij beetje ging het bij iedereen steeds wat beter 

en kreeg iedereen er plezier in. Zo nu en dan viel er iemand, gelukkig maar weinig, maar wel erg 

hard een enkele keer. Dit bleek wel erg pijnlijk, maar gelukkig beperkt bij zware kneuzingen. 

Zodat iedereen ‘s middags weer mee naar huis kon! 

 

Na het schaatsen kregen we in het clubhuis nog een heerlijke hotdog die je zelf kon beleggen. 

Dat smaakte echt heerlijk!!!! 

 

Daarna was het tijd om afscheid te nemen van onze Duitse vrienden en ze te bedanken voor hun 

gastvrijheid.  

 

Op de terugweg stoppen we normaal ook nog voor een drankje en hapje, maar dit keer hebben 

we dat overgeslagen. Iedereen was met een goed gevulde maag vertrokken en redde het tot aan 

Haarlem/Lisse. 

 

Het was een fantastisch weekend, waarin sportiviteit en saamhorigheid erg naar voren kwamen. 

 

Gelukkig gaan we in Juni weer, want ik mis onze vrienden in Duitsland nu al!! 

 

Met Sportieve Groet, 

 

Van zomaar een zwemmer die al 30 jaar meegaat naar de wedstrijden in Duitsland! 

 

NB: spreekt bovenstaande verhaal je aan en zou je ook een keer mee willen met wedstrijden in 

Duitsland. Kom eens meetrainen op maandag- of donderdagavond om te kijken of 

wedstrijdzwemmen iets voor jou is!!    
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Landelijke Zwemcompetitie deel 2 28 januari 
 

Nu al weer de tweede wedstrijd in de 

landelijke competitie. Dit keer vonden ze 

plaats in het Hofbad in Den Haag. Een 

mooi bad met ploegen uit Geleen, Den 

Haag, Lisse, Apeldoorn en Ijmuiden. Wij 

nemen natuurlijk ook deel in een combi-

ploeg met Hoofddorp. 

Er werd weer hard gezwommen door alle 

deelnemers. In een spektakelstuk van de 

afsluitende estafette grepen we bijna de 

overwinning. Prachtig! 

 

 

 

 

Langebaan kampioenschappen 4 februari 
 

Een week later gingen weer naar het Hofbad in Den Haag. 

Waar het vorige week een 25 meter wedstrijd betrof ging het 

nu om de Nederlandse watervrienden 

Langebaankampioenschappen. Het bad in Den Haag kan op 

deze momenten hun bad verlengen tot een 50 meter bad. 

Een hele andere wedstrijd en een mooi momenten om onze 

krachten te meten met de rest van Nederland. En met succes 

want hier hebben we toch nog medailles weggesleept. Naast 

de medailles sneuvelden er weer diverse records.  

 

Sprintwedstrijd Almere 18 

februari 
 

Almere sprint is een prachtige 

snelle wedstrijd. Er worden alleen 

maar 50 meter nummers 

gezwommen van alle slagen. Met 

een leuke en gezellige ploeg 

stonden we weer klaar op de 

startblokken. Best mooi om alleen 

maar 50 meters te knallen, en hoe! 

PR’s werden gewoonweg 

verpulverd! Prachtige wedstrijd en 

ook veel gelachen.  
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Afzwemmen ABC 18 maart 
 

Hier de geslaagde zwemmers die hun zwemdiploma gehaald hebben. Allemaal van harte 

gefeliciteerd. 

 

A-Diploma 

Lisa Molenaar 

Aviva van der Gang 

Fem le Mair 

Hugo Veerman 

Lewin Frölich 

Noah Gabriël David Maria 

Hunting 

Edith Elfrida Noëlle Maria 

Hunting 

Salina v.d. Ham 

Michael Schuurman 

Ayoub Bennaddi 

Jitse Jager 

Feline Kuhlman 

Dilayla Treffers 

Sterre van Dijk 

Hala Alesow 

Tala Alesow 

Nienke van ’t Oosten 

Fatima Alouamari 

Seaad Alamori 

Romena Betjes 

Inaaya el Razouki 

Abderahmane Bousraou 

Mivan Ali 

Timor Portier 

Roan Portier 

Andries Agoncillo 

Senne van Keijzerwaard 

Sem Van den Brande 

Arezo Nouri 

Abdurahman Ali 

Sanne Hoofd 

Amaani Xiis Ahmed 

Nisrine El Hilali 

Lavida Kraan

B-Diploma 

Reem Raslan 

Naomi Johanna Maria 

Hunting 

Benjamin Pool 

Maartje van der Kuur 

Eva Burgstra 

Jaicy Kromodjojo 

Sirin Mahtane 

Jaylinn Tros 

Elio Vleeming 

Sofie van Dalen 

Danilo Wensing 

Anne van Hoffen 

Luc Plaizier 

Scott Edwards 

Nigel van Burk 

Alisa Blankert 

Israe Ramdani 

Kyano van Aanholt 

Vila Golubovic 

Mohamed Nour Alamori 

Abdullah Alamori 

Adam Adil 

Ashley Peralta 

M. Oudai Hamoudih 

Mariam Hakimi 

Qishanteny Martina 

Hussam Alshaar 

Lana Alssam 

Riccardo Van Bart 

Lanisha Ainhoa Klosteren 

Cassidy Quinones Reijes 

Amalia Noufal

C-Diploma 

Josefien Hoope 

Reinout Verstappen 

Clifford Harper 

Yelina Schong 

Charlotte Tammes 

Luna Spring in ’t Veld 

Natan Borysiewicz 

Roksana Borysiewicz 

Emma Willemsen 

Eeuwit Ploegmakers 

Jill Rooijens 

Reinoud Nijpels 

Ayman Ali 

Chadi Baladi 

Farouj Sfouk 

Finda Sfouk 

Ghayeth Alssam 

Younes Bouchouari 

Khalid Alfallah 

Shaaban Alfallah 
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Kleurplaat 
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 Hier had uw 

advertentie kunnen 

staan 
 

Ons clubblad kent een oplage van 500 en 

wordt zes keer per jaar verspreid onder de 

leden uit Haarlem en omstreken. 

Wilt u uw diensten onder de aandacht 

brengen van een breed publiek, dan kunt u 

adverteren in dit blad. 

 

Contactadres:  

redactie@watervrienden-haarlem.nl 
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