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Bij dit blad hoort een los exemplaar van de
jaarbrief voor 2011 met daarin informatie over
de kosten, het familiezwemmen en de avonden
dat er niet gezwommen wordt.
Bent u deze niet tegengekomen of is het kwijt
geraakt? Vraag dan een nieuw exemplaar bij
het tafeltje.
De jaarbrief 2011 is ook te lezen op onze site:

www.svz-haarlem.nl.
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Bij dit blad hoort een los exemplaar van de jaarbrief 2021 met daarin informatie over de
kosten, het familiezwemmen en de a vonden dat er niet gezwommen wordt.
Bent u deze niet tegen gekomen of is het kwijt geraakt? Vraag dan een nieuw exemplaar bij
het tafeltje. De jaarbrief 2021 is ook te lezen op onze site:

www.svz-haarlem.nl.
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Geslaagd voor diploma
Door de corona crisis zijn er in 2020 zeer weinig diploma’s uitgereikt door Stichting VolksZwemfeest.
Zoals ieder jaar wordt er als een groep kinderen of volwassenen er aan toe zijn diploma gezwommen.
Dit jaar waren dat maar 32 kandidaten (normaal ± 75). Ze zijn alle 32 geslaagd voor de hieronder vermelde diploma’s.
Gefeliciteerd namens de redactie.
DIPLOMA A - Otter - 9 MAART 2020
Yair Bueno de Mesquita, Alae Saaliti, Birte Roos,
Khadija Bouchuari, Sani Rabiou, Bara Adwan.
DIPLOMA B - Bever - 5 OKTOBER 2020
Jenthe Ceder, Qjulpanay Shapaer, Randa Ikthurin,
Ali Boz, Fatima Asbihi, Catta Roos, Ali Adwan,
Taj Adwan.
ZV 1 - Zwaardvis Brons (Volw.) - 26 OKTOBER 2020
Dorota de Boer - Borowska.
DIPLOMA A - Otter - 23 NOVEMBER 2020
Limin Zhuang.
DIPLOMA A - Otter - 14 DECEMBER 2020*
Raid El Kawakibi, Mohamed Tadmiri, Ramazan Boz,
Arslan Yari, Rasa Yari, Abdulmohsen Alhamoud,
Azra Kinik.
DIPLOMA C - Zeehond (Volw.) - 14 DECEMBER 2020*
Zeca Furtado, Aiden de Haan, Frank Arjen de Boer.

*) Bij het ter perse gaan van dit blad waren deze diploma’s
nog niet afgenomen. Echter wij gaan er van uit dat ze
wel behaald zullen worden. Dus alvast gefeliciteerd.

Is de nieuwe website een succes?
In de afgelopen drie maanden is de nieuwe site door 561 unieke
gebruikers bezocht. En hebben er bijna 1000 zogenaamde
sessie’s plaatsgevonden. Het meeste is de site geraadpleegd
op telefoons, maar de site is er ook in volle glorie op een
breedbeeldscherm voor de liefhebbers. Voor de ouders die het
afzwemmen tijdens corona-tijden hebben moeten missen, hebben we zelfs een besloten videoregistratie beschikbaar gemaakt
voor die ouders en kinderen.
Het gebruik van de site is boven onze verwachting voor een
bescheiden zwemvereniging. We vermoeden uiteraard dat dit
alles te maken heeft met alle gepasseerde corona-maatregelen.
Het waren en zijn ook roerige tijden! Gelukkig kan iedereen
een snelle blik werpen op de site bij twijfel of er lessen zijn, de
aangepaste lestijden en zijn de belangrijke mededelingen te

vinden.
Nieuwe leden en
volwassen leden vinden onze vereniging
dankzij de pagina’s.
We stonden ook stil
bij het 88-jarig bestaan van de club en de medewerker van het
jaar.
En voor volgend jaar staan er nieuwe clubactiviteiten te
wachten, zelfs buiten het zwembad!
Hier zullen we natuurlijk begin volgend jaar over publiceren.
Kom eens langs op SVZ-Haarlem.nl
Een fijne vakantie gewenst van de redactie.

Het alternatieve Sinterklaasfeest in het coronajaar
Maandag, 30 november had het weer groot feest moeten zijn bij de zwemvereniging SVZ in het
 oerhaavebad. Sinterklaas zou op bezoek komen in het zwembad. Sint was erg benieuwd naar wat de
B
kinderen dit jaar weer geleerd hadden. Kunnen de kinderen al drijven op hun buik en rug? Kunnen ze hun
neus in het water doen? Gaat de schoolslag al iets beter? Duiken kinderen goed het water in om door het
gat te z
 wemmen? En hoe gaat het met de borst- en rugcrawl? Helaas ging het door corona niet door dit
jaar maar we hebben er wel een leuke zwemavond van gemaakt.
Voor het eerst in 88 jaar (zo oud zijn we als zwemclub)
hebben we een alternatieve Sinterklaasviering gehad. Geen
bezoek van de Sint en Pieten, geen snoep rondom om het
bad, we mochten niet zingen. En ook de feestelijke invulling
van de les. Het was allemaal anders dit jaar. Om er toch iets
anders van te maken, hadden de juffen en meesters zich
met een speciaal Sinterklaasmondkapje (dankjewel voor
het maken, juf Dorota!) uitgedost en ook een gekleurde
Pietenmuts (bedankt juf Kim) ontbrak niet. Verder werden

er is de verschillende baden leuke spelletjes gedaan. Waren
er boten in het water en zagen we plots een zeemeermin
zwemmen. Het was toch een andere les dan anders. Iedereen
kreeg bij vertrek een heerlijke speculaaspop. We hebben er
met elkaar zo toch nog een leuke avond van kunnen maken!
Volgend jaar hopen we de Sint en zijn Pieten weer te mogen
ontvangen, we kijken er nu al naar uit!
eric

In de waterpraat neemt Julian
één van de vrijwilligers van SVZ
onder de loep. Het is leuk om
meer te weten te komen over de
medewerkers.
Wat is je naam?
Ro (zonder achternaam)
Hoe lang zit je al bij SVZ?
Als kind de diploma’s gehaald en op mijn vijftiende in 1992
begonnen met het leren lesgeven en in het jaar 2000 verhuisd naar Leiden en gestopt bij de club. Vorig jaar weer
aangesloten met plezier en geef nu de beginnende volwassenen zwemles.
Wat voor beroep doe je?
Ik mag leiding geven aan een team creatievelingen bij een
technologie-bedrijf.
Wat is je favoriete muziek?
Als het maar gezongen wordt door Roberta Flack, gespeeld door
Horowitz, of gecomponeerd door Chopin of gewoon Clean Pete.
Welke hobby’s heb je?
Zwemmen natuurlijk! (Zou wel meer mogen) , fotograferen,
amateur-toneelspelen.
Wat is je favoriete filmgenre?

Lekkere zware drama’s met een spannende
twist. En de laatste tijd kijken we graag naar
oude goede klassieks zoals The graduate.
Wat is je favoriete filmreeks?
Natuurlijk de Godfather, kan niet anders.
Wat is je favoriete boek?
“Buiten is het feest”
Wat is je lievelingseten?
Gewoon hagelverse pasta, vis met olie en knoflook.
Wat is je lievelingsdrinken?
Thee met melk (niet doorvertellen) of een stevige Port.
Waar ben je afgelopen vakantie heen geweest?
Duinen en bossen van Nederland.
Is er iets waar je heel erg naar uitkijkt?
Het verdwijnen van Conona.  
Wil je er zelf nog iets bij zetten?
SVZ is een warm bad van familie en vrienden, hoera!

Onze vertrouwenspersoon
Wij hebben naast gezelligheid en goede zwemlessen ook een veilige en vertrouwde omgeving hoog in het vaandel. Het bestuur heeft met trots Janine voorgedragen als onze
vertrouwenspersoon van SVZ.
Janine is al ruim 55 jaar verbonden als zwemonderwijzer bij onze vereniging, actief in
het bestuur en in alle opzichten onze steun en toeverlaat.
Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die meldingen of klachten heeft over alle
ongewenst gedrag binnen de vereniging.
Als onze nieuwe vertrouwenspersoon is zij te bereiken per e-mail voor het geval er
iemand iets haar wil toe vertrouwen:
email: janine.jong@svz-haarlem.nl
Zij is er voor al onze zwemmers, ouders en medewerkers.

Medewerk(st)er van het jaar 2019-2020
In de waterpraat is, zoals elk jaar, aandacht voor de nieuwe m
 edewerk(st)er van het jaar.
Dat is iemand die net iets meer gedaan heeft dan de andere m
 edewerk(st)ers.

Medewerk(st)er van het jaar
2019-2020 is: ERIC BUDDE
Ieder jaar kiezen we een medewerker van het jaar. Degene heeft
dan iets extra’s gedaan want de inzet en de zin om goede en leuke
en leerzame les te geven heeft iedere medewerker. Dat is dus niet
genoeg. Deze persoon is al 43 jaar bij de fantastische zwemclub SVZ
daarbij ook heel heel lang de voorzitter van de club.
In zijn carrière (prive) is hij ook hobbels tegen gekomen en besloot
daarom een bedrijfje voor zichzelf op te zetten in filmpjes en fotografie.
Gelukkig kon hij toch de energie en inzet vinden om toch iedere week
aanwezig te zijn bij SVZ en ook als voorzitter heeft hij in al die jaren
het respect gekregen van alle lesgevers. Hij weet ons als voorzitter
vaak te motiveren en als het nodig is aan de kar te trekken.
Maar waarom is hij als medewerker van het jaar gekozen? Zoals
jullie weten geeft Eric les aan de hoogste diploma’s dus ook de
oudste kinderen, als deze alle diploma’s hadden gehaald baalde ze
dat ze moesten stoppen omdat er niets meer te halen viel. Sommige
wilden dan ook wel les geven maar waren daar nog te jong voor. Wat
heeft Eric gedaan? Hij heeft zelf een serie nieuwe diploma’s gemaakt
de Diamand serie zodat er weer een nieuwe uitdaging is voor de
kinderen. Eric stuurt de kinderen aan met veel enthousiasme en
hoopt zo deze kinderen te behouden zodat zij daarna ook opgeleid
kunnen worden om te gaan lesgeven.
Bedankt Eric voor alle afgelopen jaren en hopelijk de vele die nog gaan komen.
yvonne
technisch uurleidster

T-shirt aan bij het zwemmen
Alle kinderen van het eerste- en tweede uur hebben gratis een rood of geel t-shirt van de club gekregen.
Tijdens de zwemlessen moeten de kinderen deze aan hebben.
Wilt u er als ouder op letten dat de kinderen de t-shirts meenemen en aan doen?
T-shirt kwijt? Voor een klein bedrag kan een nieuw t-shirt worden gekocht aan het tafeltje.
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