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PRAKTIJK VOOR 
MESOLOGIE 
 
 
Tilly Bouman van Lieshout 
Mesoloog DM 
 
Velserburch 12 
1981 AG  Velsen Zuid 
Tel: 0255-514642 
 
www.tillyboumanmesologie.nl 
info@tillyboumanmesologie.nl 

 
 
Voor al uw taxaties, aan- en 
verkopen van onroerend goed 
 
Voor leden van de 
Haarlemse Watervrienden 
15% korting 
 
Gasthuisvest 21 
2011 ET  Haarlem 
Telefoon (023) 5319440 
 

www.hamerenran.nl 
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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 
 

November 2018 

24 Sinterklaas JB 

25 Afzwemmen ABC 

26 Kopij inleveren Wisselslag 2018-06 

28 Sinterklaas in het zwembad 

 

December 2018 

5 Sinterklaas 

 Geen zwemmen 

7 Afzwemmen Zwemvaardigheid & 

Keuzepakketten 

10 Wisselslag 2018-06 in het zwembad 

16 Kaderbijeenkomst 

17 Pyamazwemmen 

18  Pyamazwemmen 

19  Pyamazwemmen 

20  Pyamazwemmen 

24 Geen zwemmen 

25  1e kerstdag 

Geen zwemmen 

26  2e kerstdag 

Geen zwemmen 

27  Geen zwemmen 

31  Oudjaarsdag 

Geen zwemmen 

 

Januari 2019 

1 Nieuwjaarsdag 

Geen zwemmen 

2  Geen zwemmen 

3 Geen zwemmen 

Inhoud 
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Van de voorzitter 
 

Het jaar zit er al weer bijna op. Het zijn clichés maar de tijd blijft toch wel hard gaan. Wat een 

zomer hebben we gehad! Nu zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het 

Sinterklaasfeest. Er staat een drukke periode aan te komen. Naast de Sinterklaasfeesten gaan we 

nog 2 keer afzwemmen en staan er mooie uitdagingen gepland voor onze wedstrijdploeg. 

 

In de laatste edities van de Wisselslagen doen we best met enige regelmaat een oproep om hulp. 

Helaas met maar weinig succes. Als vereniging kunnen we echt niet zonder jullie hulp. Nu laten 

we ons niet zomaar uit het veld slaan en blijven het natuurlijk proberen. We kunnen iedere hulp 

gebruiken en stellen daarbij geen enkele verplichting over hoe vaak en als je 1 keer ja zegt zijn 

wij al heel erg geholpen. En bevalt het uiteindelijk toch dan mogen jullie altijd blijven.  

 

Achter de schermen zijn wij met elkaar druk bezig om onze lessen zo goed mogelijk af te blijven 

stemmen aan de wensen en de huidige tijd. Zo hebben we met al het kader nog een keer 

gesproken over ons afzwemfeest en zijn er 2 kaderleden naar de dag van het zwemonderwijs 

geweest. Op deze manier zullen wij ook blijven voldoen aan de eisen van de licentie van de 

Nationale Raad Zwemveiligheid.  

 

De Nationale Raad Zwemveiligheid geeft het Zwem-abc. Het grootste zwemdiploma van 

Nederland. Wij zijn er trots op dat we als enige grote zwemvereniging in Haarlem voldoen aan 

die eisen. Wat onder andere betekend dat wij werken met allemaal gediplomeerde kaderleden. 

Allemaal vrijwilligers die geheel zonder vergoeding zich inzetten om op een ontspannen manier 

en spelenderwijs de zwemlessen in te vullen. Hen op deze plaats een keertje in het zonnetje 

zetten is dan ook zeker op zijn plaats.  

 

In de vorige Wisselslag schreven we al van een kleine babyboom maar inmiddels zijn ook 

Sebastiaan en Brenda bevallen van een gezonde zoon. Van harte!! Gelukkig stroomt ook de 

ziekenboeg weer langzaam leeg en is iedereen druk bezig met het herstel. 

 

Namens het bestuur, 

 

Erik Ran , 

Voorzitter 
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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.  

 

 De dames uit de vorige Wisselslag het clubhuis inmiddels grondig hebben 

schoongemaakt. 

 Er niemand op onze oproep om te helpen heeft gereageerd en we de volgende keer toch 

echt sneller klaar zijn met wat hulp. Kan en wil je ons helpen op 17 november tussen 

10:00 en 13:00 uur mail dan naar bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

 Bowlen een stuk veiliger is dan schaatsen 

 Het parkeren bij het Boerhaavebad echt dramatisch is. We zijn daarover in gesprek met 

de gemeente samen met andere grote verenigingen. Echter is het nog niet gelukt om tot 

een voor iedereen passende oplossing te komen.  

 Er heel wat spoken zijn binnen de vereniging 

 Er allerlei leuke sinterklaasactiviteiten aan zitten te komen 

 Cindy altijd de presentielijsten nat maakt 

 Het Brevetzwemmen erg leuk was en we dat volgend jaar zeker weer gaan doen 

 We op 7 december gaan afzwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 

 Teun sneller zwemt dan zijn vader 

 De masters veel medailles hebben verdient bij de Masterzwem-kampioenschappen in 

Almere 

 Monique meedogenloos is en mensen zonder enig pardon opsluit in het clubhuis 

 Als u dit leest het kopieerapparaat weer gemaakt is 

 Richard en Stefanie wel hun best hebben gedaan maar helaas weer niet de Australian 

Run hebben gewonnen. 
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Het Zwem-ABC bestaat 20 jaar!  
  

In oktober 2018 vieren we graag samen met jullie het 20-jarig bestaan van het Zwem-ABC. Het 

Zwem-ABC verving destijds het oude A- en B-diploma. Het behalen van een zwemdiploma A 

zonder dat je haren nat werden, was daarmee verleden tijd. Met de introductie van het Zwem-

ABC in 1998 kwamen er drie elkaar opvolgende zwemdiploma's, waarbij je jezelf bij elk diploma 

steeds beter kunt redden in het water. Iedereen in Nederland moest vanaf dat moment bij het 

diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Met de landelijk vastgelegde exameneisen 

en diplomalijn, het grote aantal zwemlesaanbieders en het hoge aandeel zwemdiplomabezit 

neemt Nederland een unieke positie in de wereld in. 

  

Trots 

Evert-Jan Hulshof, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, kan niet anders dan trots zijn 

op de unieke positie van Nederland op het gebied van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. 

"Vrijwel ieder kind in Nederland behaalt een zwemdiploma. Dit is extra bijzonder wanneer we 

bedenken dat het halen van een zwemdiploma niet verplicht is. Oftewel op vrijwillige basis gaan 

we op zwemles en halen we zwemdiploma's. Ouders zijn er goed van doordrongen dat leren 

zwemmen belangrijk is om niet te verdrinken en met plezier te kunnen recreëren in het water. 

Zwemles en zwemdiploma's halen zit bijna in ons DNA. Het 20-jarig bestaan van het Zwem-ABC 

is voor jullie als zwemlesaanbieders die daaraan vaak al jaren bijdragen en de Nationale Raad 

Zwemveiligheid met recht een feestelijk moment."  

 

Document 'Hoe weet je of je hét Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid 

in handen hebt'   

Het Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid is een waardedocument. 

Helaas rouleren er ook kopieën of nagemaakte exemplaren. Daarom hebben we een document 

opgesteld met daarin een duidelijk overzicht van de echtheidskenmerken. Dit document zullen 

wij een plek geven op onze website voor ouders en delen via social media. 
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HULPOUDERS GEZOCHT 

 

INMIDDELS IS DE BEZETTING OP DE MEESTE UREN WEER 

REDELIJK OP PEIL. ECHTER MERKEN WIJ DAT HET STEEDS 

MOEILIJKER WORDT OM VRIJWILLIGERS TE KRIJGEN DIE 

WEEK IN WEEK UIT IN HET ZWEMBAD WILLEN KOMEN 

HELPEN EN ALLERLEI ANDERE FUNCTIES BINNEN DE 

VERENIGING WILLEN UITVOEREN. 

 

VANDAAR DEZE VRAAG. 

 

WIJ WILLEN JULIE VRAGEN OM ONS EEN AANTAL KEER TE 

KOMEN TE HELPEN BIJ DE LESSEN. 

 

VINDT JE HET LEUK, MAG JE NATUURLIJK BLIJVEN. MAAR 

ALS WE, BIJVOORBEELD VOOR EEN AANTAL WEKEN WAT 

EXTRA’S HANDJES BESCHIKBAAR HEBBEN, KUNNEN WIJ 

WAT EXTRA AANDACHT GEVEN AAN DE KINDEREN DIE 

DAT NODIG HEBBEN. 

 

INFORMEER BIJ DE AVONDLEIDER OF STUUR ONS EEN 

MAIL OP BESTUUR@WATERVRIENDEN-HAARLEM.NL 
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Beste zwemmertjes van de watervrienden, 

 

Jullie meesters en juffen hebben mij uitgenodigd om ook dit jaar weer mijn verjaardag bij 

jullie in het zwembad te komen vieren. Dit jaar komt Sinterklaas op woensdag 28 november 

bij ons op bezoek in het zwembad.  

 

Ik vier het dit jaar dus in het Boerhaavebad. Maar alle kinderen van de Watervrienden t/m  

12 jaar zijn op deze avond van harte welkom. Het enige dat je moet meenemen, naast je 

zwemspullen natuurlijk, is je lidmaadschapspasje. Jullie worden om 18:20 uur verwacht in de 

hal van het zwembad. Om ongeveer 19:30 uur zal het zijn afgelopen. Het 2e uur vervalt deze 

avond en al deze zwemmers zijn dus ook om 18:20 uur welkom om te komen zwemmen.  

 

We gaan niet zomaar zwemmen. Jullie meesters en juffen hebben een leuk programma 

gemaakt met allerlei leuke spelletjes. Het kan dus niet anders dan dat het 1 groot feest 

wordt.  

 

Ik hoop jullie allemaal te zien op 28 november en natuurlijk neem ik ook al mijn pieten mee. 

 

Tot dan 

Sinterklaas  

 

OP 5 DECEMBER VIER IK NATUURLIJK ECHT MIJN VERJAARDAG EN DAN KOMEN 

 ALLE ZWEMLESSEN TE VERVALLEN 
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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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