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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 

http://www.tillyboumanmesologie.nl/
mailto:info@tillyboumanmesologie.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      bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Penningmeester     bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

→ Zwemzaken      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) € 127,50 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 2019 

2 Halloween 

11 Sint Maarten 

 Geen zwemmen 

23 Sinterklaasactiviteit 

24 Afzwemmen ABC 

25 Sinterklaas in het zwembad 

29 Afzwemmen ZV & Keuzepakketten 

 

December 2019 

5 Sinterklaas 

 Geen zwemmen 

15 Kaderbijeenkomst 

16 Pyjamazwemmen 

17 Pyjamazwemmen 

18 Pyjamazwemmen 

19 Geen zwemmen 

23 Geen zwemmen 

24  Geen zwemmen 

25  1e Kerstdag 

Geen zwemmen 

26  2e Kerstdag 

Geen zwemmen 

30  Geen zwemmen 

31  Oudjaarsdag 

Geen zwemmen 

 

Januari 2020 

1 Nieuwjaarsdag 

 Geen zwemmen 

2 Geen zwemmen 

 

Februari 2020 

14 Valentijnsdag 

 

Maart 2020 

 

April 2020 

10 Goede vrijdag 

12 1e Paasdag 

13 2e Paasdag 

 Geen zwemmen 

27 Koningsdag 

 Geen zwemmen 
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Van de voorzitter 
 

Nog even en de donkere dagen voor kerst zijn al weer in aantocht. Een ontzettend drukke tijd 

voor onze vrijwilligers. Vaak vergeten we het maar alle kaderleden besteden geheel vrijwillig hun 

vrije tijd aan onze vereniging en daar zijn we als bestuur heel blij mee, vandaar dat we ze op 

deze plaats nog even extra in het zonnetje willen zetten. 

 

Zwemwedstrijden, brevetzwemmen, het sinterklaasfeest, de nieuwe cursus, het zijn allemaal 

onderwerpen die in deze tijd van het jaar weer de revue passeren.  

 

Daarnaast krijgen we binnenkort controle van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij controleren 

ons of wij lesgeven conform de voorwaarden die daarbij horen. Een aantal kaderleden zijn dan 

ook druk geweest om alle stukken weer compleet te maken. In de volgende Wisselslag zullen wij 

u verder op de hoogte brengen van deze audit.  

 

Ook is het najaar weer de tijd dat de cursus lesgever zwemleider A+ start. De eerste 

bijeenkomsten zijn inmiddels geweest en met een groep van 9 kandidaten zijn wij gestart. 

Mogelijk komen daar toch nog een paar extra mensen uit onze vereniging bij. Het zou 

binnenkort goed mogelijk zijn dat u deze cursisten terug ziet in het bad en er iemand extra op de 

kant zit. Dit is de stagebegeleider die de cursist zal begeleiden. 

 

Inmiddels heeft iedereen ook weer de halfjaarlijkse contributie ontvangen en sommige ook 

reeds de herinnering. Mocht u nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u om dat per 

ommegaande te doen. Mocht er in november nl. nog steeds niet betaald zijn dan zullen wij de 

kinderen de toezegging tijdens de lessen moeten ontzeggen. Regelmatig krijgen wij in dit kader 

ook de melding dat het Jeugd Sport Fonds de betaling doet. Wij hebben daar geen verdere 

invloed op, de aanvraag en de verlenging en de bijbehorende verantwoordelijkheid ligt volledig 

bij u. 

 

Helaas moeten we op zoek naar een nieuwe secretaris. Langs deze weg willen we Martin 

bedanken voor de afgelopen periode. Mocht je denken dat is iets voor mij of ik heb een goede 

tip mail ons vooral via bestuur@watervrienden-haarlem.nl.  

 

Namens het bestuur, 

 

Erik Ran 

Voorzitter 

  

mailto:bestuur@watervrienden-haarlem.nl
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Brevetzwemmen 
 

Op vrijdag 11 oktober kregen alle leden van de 

Watervrienden Haarlem de kans om hun 

snelste baantje te zwemmen en zodoende een 

brevet of oorkonde te halen. 24 zwemmers 

hadden zich ingeschreven waarbij er kinderen 

waren van het ABC zwemmen tot aan 

wedstrijdzwemmers. Er waren ook 3 ouders 

die de uitdaging waren aangegaan om sneller 

te zwemmen dan hun kind. Dat was toch een 

knap lastige opdracht, omdat de kinderen erg 

goed zwommen. 

 

De wedstrijdzwemmers maakten er een 

onderlinge strijd van wat tot spannende 

finishes leidde met snelle tijden. Na een leuke 

zwemavond kreeg iedereen in het clubhuis 

een oorkonde of prestatiebrevet met daarop 

de tijden die ze gezwommen hebben.  

 

Ik denk dat we met elkaar hebben gezien dat 

zwemmen echt de leukste sport is. Als je snel 

zwemmen echt leuk vind, ben je 8 jaar en heb 

je diploma B kan je altijd een keer mee komen 

trainen bij de wedstrijdploeg op maandag of 

donderdagavond 

 

Je zal dan begeleid worden door een van onze trainers: Miriam Stui, Monique Ran, Erik van Loon, 

Erik Ran & Richard van Daalen. 
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Estafette wedstrijd met vriendenbezoek uit Senne 

 
 

Op zaterdag 20 september startte weer ons jaarlijkse weekend met daarin de Internationale 

Estafettewedstrijd. Om twee uur in de middag arriveerde de bus uit Senne met onze 

zwemvrienden. Die middag hebben we een leuke stadsactiviteit gedaan. Eerst hebben we de 

torens van de Bavo-basiliek beklommen met een prachtig uitzicht over Haarlem. Dit werd 

gevolgd door een foto-speurtocht door Haarlem. De middag was een succes die opgevolgd werd 

met de gezellige barbecue en feestavond. Heel leuk om te zien dat ook de jongeren van de club 

langs kwamen om met zijn allen een leuke avond te hebben. Traditiegetrouw gingen we 

zondagmorgen uitwaaien op het strand. Een enorm geluk dat het zulk mooi weer was. 

Hierboven zien jullie uiteindelijk de groepsfoto. 

 

Na alle leuke activiteiten moest er ook gezwommen worden. Haarlem stond met 24 zwemmers 

aan de badrand. Geweldig dat we met zo’n ploeg deel konden nemen. Een feestje voor iedereen. 

Naast alle estafettes waren er ook nog diverse individuele zwemnummers waarin goed 

gepresteerd werd.  

 

Als klapstuk van de wedstrijd was weer de Australian run . 10 zwemkoppels zwemmen tegen 

elkaar waarbij de langzaamste steeds afvalt. Uiteindelijk kwam het koppel van Watervrienden 

Lisse als winnaar uit de bus.  
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Holland Competitie deel 4 - Hoofddorp 
 

Eind september stond de eerste wedstrijd in competitieverband weer op het programma, deel 4 

(van 5) van de Holland Competitie, vaste prik op de zaterdagavond. Voor een aantal zwemmers 

die niet met onze eigen gezellige Estafettewedstrijd meededen was het de eerste wedstrijd van 

het seizoen. Waaronder die van Kevin en mij na een gezamenlijke reis van bijna drie weken Oost-

Europa (helaas zonder trainingsarbeid in zwemuren, maar wel met hoogtestage in het Tatra 

gebergte).  

 

Verder waren er nog 12 zwemmers van de partij waardoor we toch een aardig ploegje hadden 

en de sfeer er goed inzat.  

 

Er werd flink naar elkaar gekeken en aangemoedigd. Leuk was het om de drie zusjes Wesselink 

elkaar te zien steunen. Verder konden we enkele estafettes vullen om zo dit onderdeel ook wat 

frequenter te kunnen oefenen.  

 

Voor de trainers is er weer voldoende inspiratie uit voort gekomen om in de trainingen te 

optimaliseren. In het bijzonder de starts en overnames dan wel de andere technische 

onderdelen kunnen verbeterd worden. Helaas moesten we het bekopen met enige 

diskwalificaties gedurende de wedstrijd.  

 

Toch mogen we niet klagen, diverse PR's werden weer aangescherpt, waaronder nog enkele pr's 

bij ondergetekende en bij Kevin zonder zwemarbeid in het voorseizoen.  

 

Kortom wel weer een leuke wedstrijd om op terug te kijken. Zijn jullie er de volgende keer ook 

bij?  

 

Richard van Daalen 

Trainer/zwemmer Wedstrijdploeg 

 

Kampreünie 
 

Om de geweldige herinneringen van afgelopen zomer, en met name het zomerkamp, te delen 

hebben we afgelopen 14 september een leuke activiteit gedaan. De dag stond uiteraard in het 

teken van de foto’s kijken van het zomerkamp maar we hebben overdag ook nog eens wat leuks 

gedaan. 

 

Omdat het een stralende dag was hebben we met de kinderen en de ouders een leuke 

vossenjacht door het Noordersportpark gedaan. Hierin kwamen de dagen van het zomerkamp 

weer naar voren en moesten de kinderen bij de schillende vossen een leuke opdracht doen. 

 

Na de vossenjacht in de zon was het tijd om de foto’s te bekijken. Het bekijken van de foto’s riep 

zoals gewoonlijk leuke herinneringen/verhalen op. Al met al een leuke dag vol leuke 

herinneringen. 

 

Vol frisse moed kunnen we het nieuwe jaar weer in en op naar het zomerkamp van volgend jaar! 
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2 November 2019 
 

20:00 uur tot 00:00 uur 
Spooktocht aanvang 22:00 uur 

Clubhuis Watervrienden Haarlem 
Piet Voskuilenstraat 3 

Kosten: €5,00 
 

Durf jij het aan? Eerst een enge film en aansluitend een 
spooktocht in het donker? Ben jij 12 jaar of ouder en niet 

snel bang? 
 

Kom dan met ons Halloween vieren! 
 

Geef je snel op via jeugdbestuur@watervrienden-haarlem.nl 
zet er graag bij of je bij de film aanwezig bent of alleen 

spooktocht. 
Kosten mogen betaald worden op de avond zelf. 
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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.  

 

 Er zo’n 8x per jaar allerlei dames in de weer zijn om op hun vrije zaterdag het clubhuis 

schoon te maken.  

 Er best wat hulp gebruikt kan worden. 

 Er dan natuurlijk ook heren welkom zijn. Kan en wil je ons helpen stuur dan snel een mail 

naar bestuur@watervrienden-haarlem.nl 

 Ik Tanja had beloofd hier iets over haar te vertellen en dat natuurlijk ook moet doen.  

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

 Tamara bijna harder zwemt dan Erik van Loon 

 Richard dit jaar Stephanie heeft laten zitten tijdens de Australian Run 

 Deze dit jaar wederom werd gewonnen door de Watervrienden Lisse 

 Pim nog steeds in de lappenmand zit en we hem op deze plek nog een keer sterkte 

willen wensen. 

 Het nog regelmatig gebeurd dat er volwassen in de verkeerde kleedkamers komen. Het 

geslacht van de ouder bepaald de kleedkamer bent u man dan kleed u uw kind altijd om 

in de heren kleedkamers en bent u een vrouw dan kleed u uw kind altijd om in de 

vrouwen kleedkamers. 

 We hopen om begin volgend jaar een nieuwe omslag van de Wisselslag met nieuwe 

adverteerders te presenteren. 

 We hier nog adverteerders voor zoeken.  

 Steun onze vereniging en adverteer. Meer info: mail ons via bestuur@watervrienden-

haarlem.nl 

 We dit jaar nog 2 keer gaan afzwemmen op 24 november staan de ABC diploma’s op het 

programma en op 29 november de zwemvaardigheidsdiploma’s  

 Sharon zo aardig is om voorlopig de bestuursmail te beheren. 

 Paul heel goed boodschappen kan doen 

 We onze kaderleden aan het eind van het jaar nog een keer in het zonnetje gaan zetten. 

 Andrea na 10 jaar zwoegen haar diploma sociaal pedagogische hulpverlening heeft 

behaald en wij allen dan ook hopen om haar weer vaker langs de badrand te zien. 

Gefeliciteerd Dree!  

 Olaf deze wisselslag tijdens zijn 

welverdiende vakantie in elkaar heeft gezet. 

 Er nog wel wat ruimte in de wisselslag is 

voor meer kopij. 

 

Je altijd je wist u datjes mag mailen naar 

redactie@watervrienden-haarlem.nl 

  

mailto:redactie@watervrienden-haarlem.nl
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Hulpouders gezocht 

 

ENIGE TIJD HEEFT DEZE OPROEP MEERDERE LEUKE REACTIES OPGELEVERD. 

WELLICHT WAS U TOCH NOG GEEN LID OF HEEFT U HET DESTIJDS GEMIST.  

 

VANDAAR DEZE REMINDER. 

 

WIJ WILLEN JULIE VRAGEN OM ONS EEN AANTAL KEER TE KOMEN TE HELPEN BIJ 

DE LESSEN. GEWOON NAAST DE LESGEVER DE KINDEREN HELPEN MET HET 

AANLEREN VAN DE SLAGEN.  

 

WIJ BEGRIJPEN HEEL GOED DAT OOK JULLIE TIJD ZEER KOSTBAAR IS DUS 

VANDAAR DE VRAAG OM ONS GEWOON TIJDELIJK TE KOMEN HELPEN. 

 

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  

 

ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE HULP 

 

Geen zwemmen 
 

Op maandag 11 november 2019 is het Sint Maarten. 

Het 1e & 2e uur geen zwemmen. 3e & 4e uur gaan wel door! 

 

Op donderdag 5 december 2019 is het Sinterklaasavond. 

Op al onze uren is er dan geen zwemmen. 

 

Op donderdag 19 december 2019 zal er geen zwemmen zijn in 

verband met de vele kerstdiners. 
  

mailto:BESTUUR@WATERVRIENDEN-HAARLEM.NL
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 Hier had uw 

advertentie kunnen 

staan 
 

Ons clubblad kent een oplage van 500 

exemplaren en wordt zes keer per jaar 

verspreid onder de leden uit Haarlem en 

omstreken. 

 

Wilt u uw diensten onder de aandacht 

brengen voor een breed publiek, dan kunt u 

adverteren in dit blad. 

 

Contactadres:  

bestuur@watervrienden-haarlem.nl 
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