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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 
→ Zomerkamp   Laurens Ligtenberg zomerkamp@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 
 
Februari 2020 
9 WVNL Nederlands Kampioenschap 
14 Valentijnsdag 
17 Geen zwemmen 
18 Geen zwemmen 
19 Geen zwemmen 
20 Geen zwemmen 
24 Beoordelen ABC 
25 Beoordelen ABC 
26 Beoordelen ABC 
27 Beoordelen ABC 
28 Bijscholing kader 
 
Maart 2020 
7 Holland Competitie
 Clubkampioenschap Senne 
8 Clubkampieonschap Senne 
15 LZK 
16 Inleveren Kopij 
21 Masters Deurne 
22 Afzemmen ABC 
28 Kamp promotie activiteit 
29 WVNL Lange Baan 

Seniorenkien 
30 Wisselslag in zwembad 
 
April 2020 
10 Goede vrijdag 
11 Paaseieren zoeken 
12 1e Paasdag 
13 2e Paasdag 
 Geen zwemmen 
18 Ledenvergadering 
19 WVNL zwemkampioenschappen 
27 Koningsdag 
 Geen zwemmen 
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Van de voorzitter 
 
Er zijn natuurlijk allerlei regels voor maar wij hebben nog niet de kans gehad om het te doen dus 
op deze plaats alsnog de allerbeste wensen voor een fantastisch, gezond en watervol 2020. Wij 
zijn er helemaal klaar voor om een fantastisch jaar van te gaan maken.  
 
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Zo was er de druk bezochte nieuwjaarsreceptie voor het 
kader waar we heerlijk met elkaar hebben gegeten en de eerste Watervrienden Pubquiz met 
elkaar hebben gespeeld.  
 
Ook de lessen zijn weer in volle gang en heeft u ook de eerste factuur van het nieuwe jaar 
ontvangen. De contributie hebben we in ieder geval voor de eerste periode op hetzelfde niveau 
kunnen houden. U zou ons er een bijzonder groot plezier mee doen om de factuur op tijd te 
betalen dat scheelt onze ledenadministratie een hoop werk. Regelmatig gaat er op dat gebied 
nog wel eens wat mis bij de machtiging van het Jeugd Sportfonds. Het aanvragen en het 
verlengen van de machtiging is altijd de verantwoordelijkheid van de ouders. Wij hebben daar 
als vereniging geen rol in. 
 
De voorbereidingen voor het zomerkamp 2020 zijn ook al weer in volle gang. Dit jaar gaan we 
naar een nieuwe camping in een bekende omgeving maar het beloofd niet zomaar een camping 
te gaan worden. Wat en hoe precies mag ik hier helaas nog niet vertellen maar laat ik er dit over 
zeggen: een week lang in een hotel wie wil dat nou niet.  
 
Op deze plek toch ook nog even terugkijken naar de laatste maand van vorig jaar. Op de laatste 
zwemavond hebben we weer met pyjama’s gezwommen. Ook omdat het gewoon leuk en gek is 
maar met name bedoeld om iedereen te laten ervaren wat er gebeurd als je met kleding in het 
water raakt. Ook hebben we alle kaderleden voorzien van een portie welverdiende oliebollen.  
 
Pim zat al een tijdje in de lappenmand, is geopereerd en was druk aan het revalideren toen een 
vervelende niersteen er ook nog eens operatief uit moest. Gijs was geveld door een 
longontsteking. We wensen hen veel beterschap en sterkte met het verdere 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.  
 

 Gijs geveld was door een longontsteking maar inmiddels gelukkig weer in het zwembad 
te vinden is. 

 De dames van het 2de uur op de dinsdag erg blij zijn met hun leermeester !! 
 We het ook in het nieuwe jaar weer hartstikke leuk vinden als er stukjes ingestuurd 

worden. Je mag altijd mailen naar: redactie@watervrienden-haarlem.nl 
 Er inmiddels veel mensen geslaagd zijn voor hun diploma Zwemmend Redden voor 

Zwembadmedewerker. Lienke Hartog, Marjon Schimmel, Rex, Linda, Erik van Loon, 
Richard van Daalen, Annelies Jansen, Isabelle Heijting, Anne Voorneveld, Chantal Massop 
en Milou Ran van harte gefeliciteerd!  

 Linda en Marianne de scholing en het examen hebben verzorgd 
 Sharon niet helemaal doorheeft dat de muziek die speelt van haar eigen filmpje is. 
 Laurens ontzettend veel problemen heeft met openslaande deuren.  
 We op 28 februari al het kader weer gaan bijscholen tijdens een praktijkavond 
 Het clubhuis dit jaar al 2 keer verhuurd is voor een feestje. We leden de mogelijkheden 

bieden om het clubhuis voor een vriendelijk tarief te huren. 
 Heb je binnenkort een feestje mail dan naar clubhuis@watervirenden-haarlem.nl voor 

meer info. 
 Het nog even duurt maar we op 11 april weer gaan paaseieren zoeken. Zet de datum 

vast in je agenda. 
 Milan Bangma zich kandidaat wil stellen als penningmeester 
 Het bestuur daar dolblij mee is en we iedereen oproepen om op 18 april op de 

jaarvergadering aanwezig te zijn 
 De vereniging dit jaar al 88 jaar bestaat en we nog steeds springlevend zijn 
 Sommige kaderleden heel fanatiek waren bij de Pubquiz en er stiekem ook is 

valsgespeeld. 
 Dat eindelijk eens iemand een Wist U datje naar de redactie heeft gemaild. 
 De redacteur daar heel blij mee was. 
 Zelfs Milan te vroeg kan starten? Nota bene zelfs op de 200 meter vlinder presteert hij 

dit. 
 Er vast nog veel meer wist u datjes zijn 

maar we die in alle hectiek ook weer zijn 
vergeten.  

 We voor deze maand helaas niet meer 
wist u datjes hebben  

Je altijd je wist u datjes mag mailen naar 
redactie@watervrienden-haarlem.nl 
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Het zwemdiploma 
 
Als u de media volgt staan daar verschillende verhalen in over de zwemdiploma’s. Iedereen mag 
een eigen diploma uitgeven wat veel leid tot verwarring.  
 
De Watervrienden zijn de enige grote zwemvereniging in Haarlem met een licentie van de 
Nationale Raad Zwemveiligheid. Dit is de organisatie die altijd het nationale diploma heeft 
uitgegeven. De licentie is bedoeld om verenigingen te controleren op hun lesgeven. Ieder jaar 
krijgen wij een audit om dit te controleren.  
 
De belangrijkste motivatie voor het abc-diploma is om Nederland nog zwemveiliger te maken. 
Op deze plek willen wij de diploma’s graag nog eens toelichten.  
 
Naast dat het uitvoeren van de zwemslagen nog steeds goed moet gebeuren is er veel aandacht 
voor het overleven in het water. De gedachte qua zwaarte is daarbij dat kinderen die het A 
diploma halen veilig zijn in een ‘normaal zwembad’, bij het B diploma zou je moeten kunnen 
overleven in een zwemparadijs en bij het C diploma zou dat gelden voor het buitenwater (zonder 
stromingen). Naast het technisch juist zwemmen van de slagen is het daarnaast belangrijk dat de 
kinderen voldoende conditie hebben en een behoorlijke afstand kunnen overbruggen.  
 
Het gekleed zwemmen neemt een belangrijke plaats in omdat kinderen rondom hun 
woonomgeving veel met water in aanraking komen. Het gekleed zwemmen is daarom ook niet 
meer met een korte broek of shirt maar met lange broek en lange mouwen. Kleding die je ook 
rondom huis draagt. Zo’n 6-8 weken voor de zwemfeesten zal er ook tijdens de lessen worden 
geoefend met gekleed zwemmen.  
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Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen 
WVNL 
 

Op 8 december in het Hofbad in Den Haag was het 
zover. Een Nederlands Kampioenschap voor alle 
junioren van Watervrienden Nederland. Met 8 
zwemmers waren we goed vertegenwoordigd. 
Na de officiële ploegenpresentatie kon de wedstrijd 
beginnen. De categorie A zwommen 25 meters, 
categorie B zwommen 50 meters en de categorie C 
moesten 100 meters zwemmen. Iedereen droomde 
natuurlijk van een mooie medaille maar de 
concurrentie was, zoals je zult begrijpen op een 
Nederlands Kampioenschap erg hoog. Naast de 

medailledromen hadden we met ieder kind ook nog andere doelen zoals het verbreken van PR’s. 
Noortje en Jens hadden hun zinnen gezet op het neerzetten van een tijd van een 50 meter 
vlinderslag. 
Om alle zwemmers goed te begeleiden had Ploegleider Erik een assistent meegenomen. Teun is 
ondertussen te oud om mee te mogen doen bij de junioren dus meldde hij zich als assistent 
ploegleider. Altijd fijn voor iedereen dat hij helpt alles in goede banen te leiden en iedereen wat 
extra aandacht te geven voor de start. 
De wedstrijd was best spannend. In de categorie A hadden Mirale en Jule hadden een mooie 
onderlinge strijd en zette naast de nodige PR’s ook hun eerste officiële tijd neer op de 
vlinderslag. Noortje, Nina en Jens knalden er ook PR’s uit en kunnen weer trots uit het bad 
stappen. In de C klasse zwommen Henrike en Tamara mooie wedstrijden tegen elkaar. Leuk om 
te zien dat ze elkaar omhoog weten te drijven naar goede prestaties. Bij de jongens C hadden we 
één zwemmer. Alexander zwom alle 
slagen mee. Vooraf dachten we nog dat 
hij kansen had op de wisselslag of de 
schoolslag. Helaas net naast het podium. 
Maar toen kwam hij met zijn verassing 
op de Rugslag! Een razend spannende 
race waarbij 3 jongens gelijk op bleven 
gaan. Alexander bleef doorpakken, ging 
naar eigen zeggen helemaal stuk in de 
laatste baan, en met een enorme laatste 
krachtsinspanning won hij. Goud!!! We 
zijn nu dus een kampioen rijker op de 
club. We zijn natuurlijk enorm trots op. 
Na de wedstrijd kreeg iedere zwemmer 
nog een mooi aandenken mee en mogen we weer op een leuke en sportieve middag terugkijken. 
Bedankt allemaal voor jullie inzet en de leuke sfeer die jullie met elkaar neerzette. 
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Wedstrijden 2020 
 
Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen en er stonden al weer 2 wedstrijden op het 
programma.  12 januari zwommen we de LZC en op 18 januari zwommen we de Holland 
competitie. 
 
Een goede reden om het voornemen nieuwe persoonlijk records te zwemmen, ten uitvoer te 
brengen!! 
 
LZC 
Op 12 januari trapte we af met de 2e wedstrijd van het LZC (Landelijk Zwemkampioenschap). Het 
Hofbad in Den Haag was ons strijdtoneel. Zoals gebruikelijk vormden we samen met 
Watervrienden Hoofddorp een ploeg. Goed om na een korte periode van afwezigheid Isabel er 
weer bij te hebben in onze ploeg.  
Vanaf het eerste programma nummer was duidelijk dat alle oliebollen ons niet af hebben weten 
te remmen. Bijna alle zwemmers zette nieuwe scherpe tijden neer. Zo zie je iedere maand dat 
we weer een beetje sneller zijn. Janneke spande ditmaal de kroon met de grootste verbetering 
op haar PR. Bij de jongens was dit Tim van der Heerden. Grote klasse. De estafettes A/B zijn 

normaal gemengd, 
maar deze keer 
hadden we geen 
jongens in deze 
leeftijdsgroep. Maar 
met genoeg sterke 
meiden hebben we 
toch goede 
estafettes neergezet.  
De volgende keer is 
het wel weer fijn om 
jongens A/B te 
hebben. Ik hoop dat 
we genoeg punten 
bij elkaar hebben 
gezwommen om 
onze positie in het 
landelijk klassement 
vast te houden.  
 

 
Holland Competitie 
Een week later stonden we weer op de startblokken maar ditmaal in Hoofddorp. De 
Hollandcompetitie 2020 is weer van start met de eerste van 5 wedstrijden. Na de goede opkomst 
bij de LZC was de ploeg nu wel wat kleiner. Maar de sfeer leed er zeker niet onder! Iedereen 
hielp elkaar naar goede tijden door aan te moedigen. Alle zwemmers kregen nog wat extra steun 
en aanwijzingen doordat Milou aanwezig was als assistent ploegleider. 
 Jule mocht met trots uit het bad stappen. Alle afstanden werden bekroond met een PR. Jens en 
Noortje zette voor het eerst een 100 metertijd neer op de rugslag, Teun zette zijn tanden in de 
100 vlinder en scherpte zijn tijd aan, en Nina zette haar records nog scherper.  
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NCS Masterwedstrijd 
 
Het was weer zover! Een landelijke NCS wedstrijd, dit maal voor de masterzwemmers (20+). Met 
een klein doch gezellig groepje reisden we af naar het Hofbad in de Hofstad. We hebben de 
schouders eronder gezet om voor goud te gaan en het rendement was boven verwachting. Met 
enkel eerste en tweede plaatsen keerden we huiswaarts. Helaas waren er wel 3 diskwalificaties 
bij, dus op de stalen zenuwen zullen we nog wat moeten trainen (bibberstarts bij Milan en 
Kelly)… 
Verder verbraken we 
slechts één persoonlijk 
record dus mag er 
sowieso wat extra pit in de 
trainingen worden 
gestopt. Qua sfeer zat het 
uiteraard wel goed, er 
werd veel gelachen tussen 
de nummers door. 
Opvallend, en ook wel 
jammer, was het beperkte 
deelnemersveld deze 
editie. Hopelijk is dat bij 
de komende 
masterwedstrijd in Deurne 
wel iets meer, zodat we 
ook meer competitie 
ervan kunnen maken. 
Hopelijk zien we jullie ook 
deelnemen op 21 maart! 
Inclusief een gezellige 
borrel/party na afloop is het een garantie voor sportiviteit en gezelligheid. Pin de datum dus 
maar vast in je agenda. 
Verder nog mijn dank aan Nic en Hugo die namens Haarlem de rol van official hebben ingevuld.  
 

Vooraankondiging 
 
Er zijn een tweetal belangrijke data die we graag met u willen delen. 1 voor de ouders en 1 voor 
de kinderen.  
 
Op 18 april is de Algemene ledenvergadering van onze vereniging. Wij hopen op de 
aanwezigheid van veel ouders die ons input willen geven omtrent de vereniging.  
 
Een ander hoogtepunt is de week ervoor. Op 11 april staat namelijk het jaarlijkse paaseieren 
zoeken weer op de agenda. De paashaas heeft ons reeds een spectaculaire ochtend beloofd.  
 
Noteer beide data vast in de agenda en houdt de volgende Wisselslag goed in de gaten. 
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Zomerkamp 2020 

 

 
 
  

4 tot 11 juli 2020 
 

Ben jij tussen de 5 en 17 jaar oud? En lijkt een week lang feestvieren en 
plezier maken je leuk? 

Ga dan met ons mee op zomerkamp! 
Meer informatie, of je als eerste inschrijven? Neem contact op via 

zomerkamp@watervrienden-haarlem.nl 

 
z 
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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:  
bestuur@watervrienden-haarlem.nl 


