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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   Martin Ligtenberg bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Penningmeester     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 

→ Seniorenclub   Marijke Vermeer 023-5337597 

 

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  € 92,50 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 
 

Mei 2019 

30 Hemelvaartsdag 

GEEN ZWEMMEN 

 

Juni 2019 

2 Langebaan Kampioenschap 2 

3 Beoordelen Afzwemmen ABC 

4 Beoordelen Afzwemmen ABC 

5 Beoordelen Afzwemmen ABC 

6 Beoordelen Afzwemmen ABC 

10 2e Pinksterdag 

 GEEN ZWEMMEN 

14 Afzwemmen zwemvaardigheden 

20 Bijscholing kaderleden 

22 Senne 

23 Senne 

24 Ouderavond kamp 

30 Afzwemmen ABC 

 LZK (Eindhoven) 

 

Juli 2019 

7 Kader BBQ 

8 Laatste zwemavond 

9  Laatste zwemavond 

10  Laatste zwemavond 

11  Laatste zwemavond 

13  Zomerkamp 

14  Zomerkamp 

15  Zomerkamp 

16  Zomerkamp 

17  Zomerkamp 

18  Zomerkamp 

19  Zomerkamp 

20  Zomerkamp 

 

Augustus 2019 

26 1e Zwemavond  

27 1e Zwemavond  

28 1e Zwemavond  

29 1e Zwemavond 

Inhoud 
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Van de voorzitter 
 

Heerlijk het voorjaar! De dagen zijn natuurlijk net zo lang maar het zonnetje en aanzienlijk langer 

licht is altijd zeer prettig. De paashaas was met het warme voorjaar iets minder blij maar aan de 

sfeer heeft het niet gelegen, ruim 25 kinderen hebben met veel plezier eieren gezocht.  

Begin april hebben we de jaarvergadering van onze vereniging gehouden. Een hele bijzondere! 

De laatste vergadering met Nic en Sharon. Sharon had al wat langer aangegeven te gaan 

stoppen met haar werk als secretariaat. Vele jaren was ze de steun en toeverlaat van het bestuur 

en altijd bereid om kritisch mee te denken en haar handjes uit de mouwen te steken. Nic was 

onze financiële man en heeft helaas ook besloten om zijn tijd wat anders te gaan besteden. Nic 

was niet alleen ‘onze oudste’ maar ook van veel zaken op de hoogte en ook nooit te beroerd om 

zijn handen uit de mouwen te steken. 

 

NIC EN SHARON OOK VANAF DEZE PLEK NOGMAALS ONTZETTEND BEDANKT VOOR JULLIE 

HULP! 

 

Voor Sharon hebben we in Martin inmiddels een waardig opvolger gevonden. Voor Nic zijn we 

naarstig op zoek naar een opvolger. 

 

Naast het stoppen hebben we ook de herstructurering van onze vereniging besproken. We gaan 

trachten om de taken wat meer te verspreiden en niet meteen allerlei verplichtingen aan taken 

te hangen. Zo ook met het vele werk van de penningmeester. Vanzelfsprekend hopen we dat 

onder de lezers iemand zit die zegt…… PENNINGMEESTER DAT WIL IK WEL WORDEN! Stuur dan 

vooral meteen een mail naar Martin via bestuur@watervrienden-haarlem.nl  

Natuurlijk gaan we ervan uit dat er veel ouders zijn die zeggen: ik wil. Meer voor de hand ligt dat 

er lezers zijn die zeggen: ik wil helpen meedenken. We willen met ouders en kaderleden kijken 

om tot een financiële commissie te komen die de penningmeester gaat ondersteunen. Wil je dus 

een keer meedenken mail dan ook naar Martin. 

Ik wil op deze plaats ook nog een keer stil staan bij onze vrijwilligers! 

Nog regelmatig roepen mensen: maar jullie krijgen toch salaris. Onze gehele vereniging bestaat 

louter en alleen uit vrijwilligers. Niemand krijgt betaald. Onze voldoening bestaat uit de glimlach 

die wij krijgen als de kinderen vol trots met hun diploma het clubhuis verlaten. Op deze plaats 

wil ik alle vrijwilligers nog een keer in de spotlight zetten. De vereniging kan echt niet zonder hen 

en als bestuur zijn wij dan ook heel blij met iedereen die (een deel) van zijn/haar vrije tijd 

beschikbar stelt aan de vereniging. 

De komende periode belooft een zeer drukke te worden voor onze wedstrijdploeg. Eind juni 

staat de eerste finale wedstrijd van de NCS op de agenda. Een heuse finale in een gewijzigde 

competitieopzet. Na vele jaren onderaan de competitie te hebben gebungeld doen we nog niet 

mee voor een podiumplek maar moet de middenmoot nog steeds haalbaar zijn. Ook zijn er nog 

de Langebaan wedstrijd,  

de Holland competitie en de Internationale wedstrijd in Senne te Duitsland. Wij wensen onze 

zwemmers dan ook veel succes en plezier tijdens de komende wedstrijden.  

 

Namens het bestuur, 

 

Erik Ran , 

Voorzitter 

  

mailto:bestuur@watervrienden-haarlem.nl
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Verslag Bovoe 
 

Op zaterdag 13 april jl. moesten de opleiders van de vereniging vroeg hun bed uit om op tijd in 

De Meern te zijn voor de jaarlijkse bijscholing. De door de commissie zwemopleidingen (CZO) 

van de NCS georganiseerde bijscholing moet door de opleiders verplicht gevolgd worden voor 

het behoud van de licentie tot opleider en examinator. Onderweg moest er natuurlijk wel even 

gestopt worden voor koffie, maar ruim op tijd waren wij op de plaats van bestemming.  

 

Nadat we waren bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van de licenties, de eisen van 

de diploma’s, de opzet van de opleidingen en allerlei ander zaken volgende er workshop stille 

gym waarbij wij allerlei oefeningen hebben gedaan tot het verbeteren van onze non verbale 

communicatie en het gebruik van onze houding, mimiek en handgebaren bij het uitleggen van 

oefeningen. Na een lekkere lunch was het tijd voor het middaggedeelte. Deze workshop stond in 

het teken van differentiëren. Tijdens de workshop gingen de opleiders met elkaar in discussie 

over de nut en noodzaak van het differentiëren tijdens de zwemles. De opleiders waren het met 

elkaar eens dat dit heel belangrijk is en bespraken met elkaar de mogelijkheden op welke wijze 

dit toegepast kan worden tijdens de zwemles en cursus. Met de nodige tips en adviezen rijker 

konden we terug kijken op een geslaagde dag waarbij we weer veel hebben gelachten, het 

plezier staat natuurlijk bij onze vereniging met alleen maar vrijwilligers voor op. Begin september 

staat de volgende bijscholing gepland, welke dan zal plaatsvinden in het zwembad.   

 

Als er voldoende deelnemers zijn, zullen de opleiders van de vereniging binnenkort starten met 

een nieuwe opleiding Lesgever Zwem-ABC. De opleiding Lesgever Zwem-ABC beoogt kandidaten 

voor te bereiden om in verenigingsverband verantwoord en zelfstandig (bege-)leiding te geven in 

het elementair zwemonderricht. Het (bege-)leiding geven is in hoofdzaak gericht op de eisen 

zoals vermeld in de examenprogramma’s van het Zwem-ABC. Na het doorlopen van deze cursus 

ben je bevoegd om zelfstandig les te kunnen geven. Lijkt het je leuk om ook les te geven neem 

dan contact met ons op voor meer informatie: bestuur@watervrienden-haarlem.nl 
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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.  

 

 Ons clubhuis ook te huur is voor een feestje. Informeer via clubhuis@watervrienden-

haarlem.nl. De kosten heel erg meevallen en er veel mogelijkheden zijn.  

 Er op Facebook hartstikke leuke filmpjes van onze leiding staan. Kijk snel en like onze 

pagina om ons verder te volgen 

 Alwin net zo slecht kan tellen als Amy 

 De nieuwe camping in Voorthuizen, voor ons zomerkamp, echt super is 

 We op dinsdagavond nog plek hebben in onze trimzwemgroep. Iedereen welkom is en je 

altijd gratis een proefles mag komen doen 

 We zwemmen dan tussen 20:15 en 21:00 uur in de Planeet 

 Je zwemmen ook kan verleren. We aan het eind van het jaar eens gaan kijken wie er 

beter zwemmen. De ouders of de kinderen. 

 We nog steeds hulpouders in het zwembad kunnen gebruiken. Er geen verplichtingen 

zijn anders dan een VOG en uiteraard een zwemdiploma. 

 Olaf heel blij is dat het kopieerapparaat het weer doet 

 We dankzij het schoonmaakteam een prachtige plantenbak voor het clubhuis hebben en 

deze nog steeds schitterend erbij staat. 

 We naarstig op zoek zijn naar een penningmeester dan wel iemand die ons wilt helpen 

bij het financiële beleid. Mail snel naar het bekende mailadres bestuur@watervrienden-

haarlem.nl 

 Sharon heel lelijk tegen de voorzitter doet  

 We kaderleden hebben die al 65 jaar getrouwd zijn 

 Er nog 1 Wisselslag komt voor de vakantie 

 Diana en Daphne maar liefst 40 jaar lid zijn van onze vereniging  

 Er nog altijd extra kopij in de Wisselslag kan. 

 

Je altijd je wist u datjes mag mailen naar redactie@watervrienden-haarlem.nl 

 

 

  

mailto:clubhuis@watervrienden-haarlem.nl
mailto:clubhuis@watervrienden-haarlem.nl
mailto:bestuur@watervrienden-haarlem.nl
mailto:bestuur@watervrienden-haarlem.nl
mailto:redactie@watervrienden-haarlem.nl
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Clubkampioenschap Senne 
Op zaterdag 9 maart zijn we met een club 

van 18 mensen naar Duitsland gereden 

om deel te nemen aan de 

clubkampioenschappen van onze 

bevriende club in Senne. Een mooi 

weekend waarin zwemmen, een feestje 

en een uitstapje werden gecombineerd. 

In de ochtend vertrokken we vanaf het 

clubhuis in Haarlem naar Senne. Toch 

weer 4 uur rijden. Net na de lunch werden 

we ontvangen door onze vrienden. Na 

een lunch mochten we ons installeren op 

de slaapplaats. Een grote turnhal met 

diverse 

gymattributen aan het plafond zoals netten en touwen. Je 

snapt dat de jongeren hier meteen in hingen. Toen alle matjes 

opgeblazen waren en slaapzakken uitgerold moest er toch 

gezwommen worden. Een hele gezellige wedstrijd met kansen 

voor iedereen. Diverse zwemmers mochten na de wedstrijd 

dan ook een medaille in ontvangst nemen. Rede genoeg om in 

de avond nog een feestje te vieren in het clubhuis tijdens een 

goede BBQ. 

De volgende werden we meegenomen naar een natuurpark in 

Bielefeld. Ondanks het natte weer was het een prachtig uitje. 

Na dezee uitstap zijn we weer in de auto gestapt om terug 

naar Nederland te rijden. We kijken er al weer naar uit om in 

het weekend van 21-23 juni weer terug te keren voor het 

Senne Pokal!  Zwemmers schrijf je dus in!  
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31-03 WVNL Langebaankampioenschap  
 

Op 31 maart werd de eerste wedstrijd het WVNL kampioenschap voor de langebaan 

gezwommen. Een wedstrijd in een bad van 50 meter (normaal is dat 25 meter) Deze 

kampioenschappen bestaan uit 2 losse 

wedstrijden. Het programma dat de heren bij 

deze wedstrijd zwemmen wordt bij de 

volgende wedstrijd door de dames 

gezwommen en vice versa 

Bij de wedstrijd in Den Haag stonden we met 

een kleine en fijne ploeg van 6 zwemmers op 

de blokken. Nina en Henrike namen voor het 

eerst deel in dit grote bad en presteerden 

direct fantastisch! Teun en Milou wisten hun 

persoonlijke records te verbreken op diverse 

afstanden. Ilse en Richard stonden hun 

mannetje in de oudere leeftijdsklassen.  

 

Droogtraining 
Op 11 mei vond de jaarlijkse droogtraining weer plaats. Onder leiding van de trainers was er een 

gezellige middag georganiseerd in het clubhuis bij Zwembad de Planeet. Op deze dag stonden 

we stil bij diverse belangrijke onderwerpen rondom het zwemmen. 

Erik heeft de warm-up verzorgt en gezamenlijk het rekken en strekken van alle belangrijke 

spiergroepen door te nemen. Nu iedereen lekker soepel in het lijf zat kon Miriam het zweeds 

loopspel starten. Over het terrein waren vele vragen verspreid die door koppels gevonden en 

opgelost moesten worden. Uiteindelijk heeft het koppel Carlijn-Robine de eerste prijs gewonnen. 

Na alle actie heeft Richard ingezoomd op alle technische elementen van de vlinderslag en de 

wisselslag. Aan de hand van videobeelden werden alle elementen stap voor stap doorgenomen. 

Na een cooling down werd een gezellige middag afgesloten  
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Speciale kamp Wist U datjes 
 

De zomer is aan het naderen en het zomerkamp van de Watervrienden komt er alweer aan. 

Langs deze weg willen we jullie graag wat extra informatie geven. Na het lezen zijn jullie hopelijk 

net zo enthousiast als wij het zijn. 

 

Wist u dat: 

 De Watervrienden al meer dan 60 jaar op zomerkamp gaat? 

 Het altijd een super week is en voor alle kampleiding het hoogte punt van het jaar is? 

 Iedereen van 5 t/m 17 jaar mee mag, dus ook als je geen lid bent!? 

 We dit jaar op kamp gaan van 13 t/m 20 juli? 

 Voor leden de kosten slechts € 150,- voor een volledige week zijn en voor niet leden € 

190,-? 

 Alles tot in de puntjes verzorgd? 

 We dit jaar voor het eerst te gast zijn op camping de Zanderij te Voorthuizen? 

 De kampleiding al vanaf januari bezig is om met een fantastisch programma te maken? 

 Er een aparte keukenploeg is die niet alleen zorgt voor het ontbijt, de lunch en het 

avondeten maar ook door de dag heen voor een oa. het drinken, fruit en een snoepje 

zorgt? 

 De kinderen van t/m 10 jaar met het jongerenkamp mee gaan? 

 De kinderen vanaf 11 jaar met het ouderenkamp mee gaan en zij op fiets de omgeving 

gaan verkennen? 

 Er een apart voorkamp is? 

 Zij vanaf donderdagochtend met ongeveer 6 man de slaaptenten, de grote tent, de 

keuken tent, de EHBO tent en de sport- en spel tent opzetten? 

 Zij er ook nog voor zorgen dat de keukenploeg zaterdag meteen aan de slag kan? 

 Er 20 man een week vrij nemen van hun werk? 

 Zij er alles aan doen om uw kind de week van het jaar te bezorgen? 

 Er altijd 2 leiding in de nacht wakker is om er te zijn als er onverhoopt iets gebeurd en 

het brood voor de volgende dag de dag te smeren? 

 Sommige leiding al meer dan 20 jaar meegaan? 

 Er ook al deelnemers zijn die al meer dan 10 jaar meegaan? 

 We heel goed begrijpen dat het best eng is om uw kind zomaar een week mee te geven? 

 We ervoor zorgen dat er per e-mail en facebookverslagen bijna dagelijks verslag gedaan 

wordt waar we mee bezig zijn? 

 We bij bijzonderheden altijd contact leggen met het thuisfront? 

 We altijd bereikbaar zijn voor vragen? 

 Niet alleen tijdens het kamp maar ook nu graag alle vragen beantwoorden? 

 Er van 3 t/m 6 juni nog een tweede promotieweek is? 

 Alwin de secretaris is van het Jeugdbestuur en hij via jeugdbestuur@watervrienden-

haarlem.nl altijd bereikbaar is? 

 Je in tegenstelling tot de flyer gewoon kan opgeven via Alwin of via de info die jullie 

binnenkort kunnen lezen op www.watervrienden-haarlem.nl? 

 De schrijver van deze wist u datjes eigenlijk vind dat alle leden zich op moeten geven? 

 De leiding zich op onze facebookpagina voorstelt? 

  

mailto:jeugdbestuur@watervrienden-haarlem.nl
mailto:jeugdbestuur@watervrienden-haarlem.nl
http://www.watervrienden-haarlem.nl/
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Paaseierenzoeken 2019 
 

Wat was het een super dag!  

 

Op zaterdag 20 april was het 

weer zover. De paashaas 

kwam opnieuw bij ons op 

bezoek. Ook dit jaar had hij 

het weer prima voor elkaar. Er 

waren ruim 25 kinderen en 

het weer was weer prachtig. 

Net als de afgelopen jaren 

waren de duinen van 

Bloemendaal het decor.  

 

Voordat het zoeken kon 

beginnen werd er afscheid 

genomen van de ouders en 

gingen we de duinen in. Een 

goede ‘ei-zoeker’ ben je natuurlijk niet zomaar, vandaar dat de leiding eerst een cirquit op de 

zandvlakte had uitgezet. Vaardigheden die belangrijk zijn werden geoefend. Zo was er de 

eierlooprace, het koekhappen en het spijkerpoepen.  

 

Nadat alle vaardigheden waren geoefend moest er natuurlijk eerst iets gedronken en gegeten 

worden om helemaal in topvorm te zijn. Toen iedereen er klaar voor was, was de paashaas er in 

geslaagd om al zijn eieren te verstoppen en kon het zoeken beginnen. In 2 rondes werden in snel 

tempo alle eieren gevonden en kon iedereen zijn wel verdiende eieren gaan ophalen. Chocolade 

eieren en heel mooi weer was wel een kleine uitdaging maar uiteindelijk kon iedereen moe en 

zeer voldaan naar huis.  

 

De paashaas was zo enthousiast dat hij heeft toegezegd om er volgend jaar weer bij te zijn. 

Hopelijk zijn jullie er dan ook allemaal.  

 

Groetjes van de leiding.   
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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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