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Geslaagd voor diploma
Door de corona crisis zijn er in 2021 wederom 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 38 kandidaten (normaal ± 75). Ze zijn alle 38 geslaagd voor de hieronder vermelde diploma’s.
Gefeliciteerd namens de redactie.
DIPLOMA B - Bever - 7 JUNI 2021
Yair Bueno de Mesquita, Arslan Yary, Birte Roos,
Mohamed Al Busaclaui.

DIPLOMA A - Otter - 11 OKTOBER 2021
Alaa Alfrhan, Insaaf El Badri Hammu, Lina Houda,
Dilara Yigit, Omar El Buazrute.

DIPLOMA A - Otter - 28 JUNI 2021
Albraa Alfrhan, Anna Bezerra de Oliveira, Belal Alfrhan,
Dilara Yigit.

DIPLOMA C - Zeehond - 1 NOVEMBER 2021
Maan Verburg, Kirsten Konings.

DIPLOMA C - Zeehond - 28 JUNI 2021
Yasmien Zarouali, Payman Yary, Malaika van Kuijk.
ZV1 - Zwaardvis Brons - 5 JULI 2021
Merle Adema, Veerle Waterham, Tibo van Burgel,
Bianca Bezerre de Oliveira.
DIPLOMA B - Bever - 5 JULI 2021
Ibrahim Kalay.
DIPLOMA B - Bever - 20 SEPTEMBER 2021
Mohamed Arrahil.

ZV3 - Zwaardvis Goud - 1 NOVEMBER 2021
Benjamin Waterham.
Diamant - 1 ster - 1 NOVEMBER 2021
Johanna van Burgel.
DIPLOMA B - Bever - 6 NOVEMBER 2021
Alae Saaliti, Abdulmohsen Alhamoud, Rasa Yary,
Olivier Sikorski, Mohamed Tadmiri, Amira El Arfani,
Bara Adwan, Albraa Alfrhan, Belal Alfrhan,
Anna Bezerra de Oliveura.
Diamant - 2 ster - 15 NOVEMBER 2021
Milan Sernee, Frédérique van Son.

Zeezwemles met SVZ bij reddingbrigade bloemendaal
Met een groep SVZ medewerkers en SVZ-zwemmers gingen wij op 26 juni de kust van Bloemendaal strand
onveilig te maken! Of was het nou om iets te leren over veiligheid?!
We zijn die middag met allemaal auto’s naar het strand
gereden. Een maal aangekomen hebben we de kinderen en
ons zelf heerlijk vermaakt met het zand en de spullen die
allemaal mee waren! Van zandkastelen tot potjes voetbal
niets was te gek!
Tot we ineens in de verte zwaailichten aanzagen komen...
Daar kwamen de auto’s van de reddingsbrigade Bloemendaal
aan over het strand, wat was dat een stoer gezicht.
Nadat de auto’s op de plek stonden zijn we uitgebreid gaan
kijken wat er allemaal op en in de auto’s was te zien. Daarna
kregen we een rondleiding door de auto’s heen en door het
gebouwtje van de reddingsbrigade. Toen de uitleg eenmaal

klaar was gingen we op naar het echte werk! De ZEE!
We hebben geleerd wat een mui is en wat we moeten doen
als we in een mui te recht komen. Daarna hebben zo goed
als alle kinderen en medewerkers gekozen voor het ruime
sop! Onder begeleiding van de reddingsbrigade zijn ze de
zee in gegaan en wat was daar een pret! Moe, koud maar
voldaan kwamen ze het water uit en hebben ze verteld over
hun ervaring in het water...
Na wat te drinken met elkaar zijn we weer naar Haarlem ver
trokken en hebben we besloten dat dit avontuur voor herha
ling is! Gaan jullie de volgende keer ook mee?!
kim
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Wist je dat...
• Alle kinderen van het eerste- en tweede uur hebben gratis een rood of geel t-shirt van de club gekregen.
	En dat ze deze tijdens de zwemlessen aan moeten hebben. Dus niet vergeten!
	T-shirt kwijt? Voor een klein bedrag kan een nieuw t-shirt worden gekocht aan het tafeltje.
• Meester Ron uit het bad is gestapt om andere belangrijke zaken te regelen.
• Wij het heel jammer vinden dat het Sinterklaasfeest voor de kids niet kon doorgaan! 
We alle juffen die het feest hadden voorbereid hiervoor willen bedanken!
• Onze zwemmers Frédérique en Milan als eerste SVZ-ers ooit Diamant 2 hebben behaald! 
• SVZ de drie uitgevallen zwemavonden zal verrekenen met het 1e termijn van 2022. 
• Onze club volgend jaar 90 jaar bestaat! 

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?
Tjarda

Wat is je lievelingseten?
Tapas, pizza, mosselen, kaasfondue.

Hoe lang zit je al bij SVZ?
Ik was 8 jaar denk ik, toen ik met mijn neven meeging naar
zwemmen. Ik had mijn ABC al gehaald bij Gerard Kamp (bij
vele Haarlemmers bekend). Op mijn twaalfde jaar (dat kon
toen nog) gaf ik les in het eerste badje. Na een tussenstop,
nooit echt weg door broer Jelger en neef Bart, inmiddels weer
terug. Eerst op de tribune voor onze dochters, vervolgens
”corona dienst” en nu weer in het bad als vliegende
keep voor alle kinderen die nog net ff wat extra’s kunnen
gebruiken. Echt een super betekenisvolle rol!

Wat is je lievelingsdrinken?
Een goede rode wijn en Latte Macchiato.

Wat voor beroep doe je?
Ik ben procesmanager en huisvestingsadviseur maatschappelijk
vastgoed (vooral onderwijsgebouwen) bij een adviesbureau.

Wat is je favoriete filmgenre?
Ik kijk bijna nooit films, wel series. Naast series zoals de Luizemoeder (hilarisch!) houd ik erg van Scandinavische series.
Wat is je favoriete seriereeks?
Borgen en The Bridge.
Wat is je favoriete boek?
Ik ben Pelgrim van Terry Hayes. Wat een indrukwekkend
verhaal, deels op waarheid gebaseerd.
Waar ben je afgelopen vakantie heen geweest?
We zijn met onze zeilboot naar Zweden gezeild. In 1x over de
Noordzee en het Skagerak. Vervolgens hebben we tussen de
scheren gezworven. Via het Limfjord weer terug. Best pittig
tochtje terug over de Noordzee met windkracht 6 tot 7.

Wat is je favoriete muziek?
Ik houd van alles, behalve pure jazz. Klassiek om tot rust te
komen en jaren 80/90 om te dansen. En natuurlijk Queen.
Welke hobby’s heb je?
Zeezeilen, langebaanschaatsen, zwemmen, lezen, wandelen
in de natuur, sportschool, dansen, op vakantie gaan.

Is er iets waar je heel erg naar uitkijkt?
Dat de dagen weer gaan lengen. En natuurlijk ook naar
weer een normale maatschappij zonder beperkingen en met
verbondenheid.

De een komt de ander gaat
Omdat we door Corona steeds weer nieuwe regels in het bad
kregen hebben we afgelopen 2 jaar, op de maandagen dat
we wèl mochten zwemmen, veel extra hulp nodig gehad om
iedereen op de juiste manier door het zwembad te leiden.
Hierdoor hebben we Tjarda ook, na meer dan 20 jaar, weer
terug in ons midden gekregen. Momenteel is zij voornamelijk
het tweede uur tussen het ondiepe en diepe te vinden om de
kinderen meer ervaring in het diepe te geven voordat ze echt
zover zijn om bij het bad van de A-diploma te blijven.
Ons oude vertrouwde gezicht Ro is niet alleen bij de

v olwassenen te zien, maar sinds kort ook bij de kinderen te
zien. Door hem hebben we het tweede uur weer een extra badje
in het ondiepe.
Wij hopen het komende jaar weer elke maandagavond gezellig
zwemles te mogen geven aan jullie, zonder Corona maatregelen
en met al onze vrijwilligers.
Lijkt het jou ook leuk om bij ons zwemles te komen geven,
neem contact op via onze website www.svz-haarlem.nl.
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Waterpraat is een uitgave van Stichting Volkszwemfeest (SVZ) en verschijnt één maal per jaar.
Redactie: Ivette Jong en Eric Budde. Vormgeving en produktie: Ron Schraa

