
Afgelopen jaar bestond onze zwemclub 
90 jaar. Daar hebben we natuurlijk bij stil 
gestaan. Bijzonder feestelijke shirtjes, 
 aangepast  programma in het bad en een 
mooie dag voor onze vrijwilligers! Zonder 
vrijwilligers geen zwemles en daarom 
 hebben we met elkaar  stilgestaan bij 90 
jaar SVZ. In de koepelgevangenis hebben 
we na een  informatieve rondleiding allerlei 
 teambuildingsactiviteiten gedaan. Wat een 
plezier en fijne sfeer  onderling. En afgerond in 
de koepel met een heerlijk diner. Mooi om dit 
bijzondere moment met elkaar te vieren.
En over vieren gesproken, rond Koningsdag 
werd meester Ron verrast in het stadhuis. Hij 
ontving een Koninklijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange (bijna 50 jaar!)  vrijwillige inzet bij 
onze club. Ook dat is in het bad gevierd. Zo leuk!
Helaas is de zeezwemles dit jaar niet 
 doorgegaan. In 2023 zetten we het wederom 
op de agenda en hopelijk past het dan bij de 
Reddingsbrigade. Want wij zijn als zwemclub 
van overtuigd dat specifieke zeezwemkennis 
aan de algemene zwemveilgheid ten goede 
komt. Daarom in 2023 een nieuwe poging.
Wel is er met de zwemtrimgroep  (volwassenen) 
op 8 juli jl. meegezwommen met de Mooie Nel 
Zwemtocht. Voor de twee en vier kilometer 
draaiden onze zwemmers hun hand niet voor 
om. Het harde trainen heeft zijn vruchten zeker 
afgeworpen. Leuk dat ook onze volwassenen 
buitenzwemseactiviteiten oppakken!

Feesten we door in 2023?
Zwemles bij onze club is altijd een  feestje! 

Met plezier je diploma’s halen is erg 
 belangrijk, dus dat blijven we doen. Ook 
gaan we in 2023 een stap zetten met onze 
 diploma’s. De zelfredzaamheid gaat een 
boost krijgen. Hierover volgt later meer 
informatie, maar als club vinden we het heel 
belangrijk om op dat vlak een stap te zetten. 
Hoe beter je als kind (en volwassene) bent 
voorbereid om wat er allemaal in het water 
kan gebeuren, hoe beter. In 2023 gaan we dat 
allemaal beleven!

Onze website... bezoek hem regelmatig
Wanneer starten we in 2023, wanneer zijn de 
vakanties, wie is onze vertrouwenspersoon? 
Deze en andere informatie staat  overzichtelijk 
op onze website. Bezoek hem regelmatig en 
mis geen enkel weetje.
Scan de QR-code en je weet alles!

Namens alle vrijwilligers van de club wensen 
wij iedereen een heel goed 2023 toe. En graag 
tot in het zwembad op 16 januari 2023. Dan 
pakken we de zwemdraad weer op! Proost!

eric
voorzitter svz   

clubblad van stichting volkszwemfeest te haarlem

Wat een feest!

Medewerker van het jaar 2010-2011 is 
FRANS MAYS

Clubblad van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem

Weten jullie het nog,... het begin van het jaar...
heel veel water was er. In de vorm van sneeuw
het hele land was in rep en roer. Toen een nat
voorjaar met af en toe een waterig zonnetje. In
de zomervakantie was er regelmatig een stevig
bui. De herfst was nat en nu is de winter
alweer vroeg begonnen om zijn witte water -
deken uit te strooien. En tussen al dat water-
geweld was SVZ weer elke week in de weer om
de kinderen en volwassenen les te geven in
dat o zo leuke water! Onze vrijwilligers houden
zo van het water en vinden het prachtig om
iedereen het zwemmen te leren. Zoals jullie

elders in het blaadje kunnen lezen hebben we
dit jaar ook helaas afscheid moeten nemen
van een paar vrijwilligers, waarbij het lesgeven
niet meer paste tussen alle andere drukke
 dingen. En dat vinden wij als bestuur natuur-
lijk erg vervelend. Maar we snappen het
natuurlijk ook. Gelukkig komen er ook weer
nieuwe vrijwilligers bij, en zo blijven lekker
doorgaan met lesgeven.

Namens het bestuur van SVZ wens ik iedereen
een prachtig jaar toe en tot 2011!

ERIC BUDDE - VOORZITTER

2010... een jaar met veel water!

Colofon
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WATERpraat

Het eind van het jaar nadert. Dat betekent Sinterklaas, Kerst en een nieuwe Waterpraat. Dit is ook het
moment dat we even terug kijken naar het afgelopen jaar voor wat betreft de medewerkers die gekomen
zijn en gegaan.

de ÉÉn komt, de ander gaat

In de waterpraat is ook altijd aandacht voor de medewerker van het jaar.
Dit is iemand die net iets meer gedaan heeft dan de andere  medewerkers.

Medewerk(st)er van het jaar 2010-2011

Frans is al bijna 40 jaar bij ons en heeft vele functies bekleed. Op dit moment geeft hij
de TC mede vorm. Frans is voorafgaande aan het zwemuur al actief. Hij lost dan de
gaten in de bezetting op, daarna start hij de avond op en begeleid de medewerkers bij
het lesgeven. Frans is betrokken bij het afzwemmen waarbij hij kijkt of het juiste
niveau aanwezig is en is regelmatig te horen bij het aftellen. Aan het eind van het les-
uur is hij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van ouders over zwemtech-
nische zaken. 
Het derde uur geeft Frans aan volwassenen les voor de diploma’s A, B en C. Daarna
 worden nog vaak zwemtechnische zaken besproken en vooruit gekeken naar de
 komende weken.
Frans is ook bezig met het opzetten van de nieuwe website. Ga dus af en toe eens
naar onze site adres www.svz-haarlem.nl, binnenkort staat daar een nieuwe frisse site
waarop alle informatie over SVZ wordt aangeboden. (De nieuwe site zal pas eind janu-
ari beschikbaar zijn)
Frans je vele bijdragen aan SVZ wordt van harte gewaardeerd en daarom gefeliciteerd
met een wel verdiende titel, medewerker van het jaar 2010-2011.

SIMON VAN DER VLEUTEN - TECHNISCH UURLEIDER

Let op!!!
Bij dit blad hoort een los exemplaar van de

 jaarbrief voor 2011 met  daarin  infor matie over
de  kosten, het familiezwemmen en de avonden

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 2011 is ook te lezen op onze site: 

www.svz-haarlem.nl.

STICHTING VOLKSZWEMFEEST
Opgericht op 13 september 1932 te Haarlem

Penningmeester:
M. de Haas
Cronjéstraat 74R

2021 JK Haarlem
Tel.: 023-5583035

Haarlem, december 2010

Geachte ouder(s), verzorger(s) en zwemmers,

Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht.

De laatste zwemavond van 2010 is op 13 december 2010.

De eerste zwemavond van 2011 is op 3 januari 2011.

Voor het jaar 2011 is het volgende van belang:

Het jaar is in twee termijnen gesplitst t.w.

• 1e termijn vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie

• 2e termijn vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie

Hierin is inbegrepen donatie, lesgeld en diplomageld. Dus naast de termijnbedragen

bent u niets meer aan ons verschuldigd. Op de termijnbedragen wordt geen restitutie verleend.

Gelet op het bovenstaande zijn voor 2011 de volgende bedragen verschuldigd:

1e termijn (voor 1 januari 2011) € 116,00

2e termijn (voor 1 augustus 2011) €   80,00

Wij verzoeken u alle door u verschuldigde bedragen over te maken op postgiro 2724869 

ten name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem onder vermelding van het zwemuur en

het  kaartnummer. Desgewenst kunt u ook aan het tafeltje in de hal contant betalen.

BETAAL VOORAL TIJDIG!!!

SPECIALE AANBIEDING VOOR OUDERS

Ouders van kinderen die bij ons op zwemles zitten, krijgen 20% korting op de termijnbedragen, indien zij zelf

tijdens het derde uur (van 19.30 tot 20.30 uur) vrijzwemmen, trimzwemmen of zwemles krijgen.

Familiezwemmen is er in 2011 op: 21 februari, 2 mei en 17 oktober.

Op deze dagen mogen introducés (ouders, broertjes of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes) 

mee zwemmen. Minimumleeftijd voor de kinderuren is vijf jaar. 

Ook op het derde uur kunnen zwemmers op deze dagen introducés (kinderen, 

kleinkinderen, familieleden of buren) meenemen. Minimumleeftijd is veertien jaar.

De introducés betalen dan alleen de  entreeprijs voor het bad (€ 3,80).

Er zal in 2011 niet worden gezwommen op:

25 april (2e paasdag), 

13 juni (2e pinksterdag), 

25 juli t/m 29 augustus (zomervakantie),

26 december en 2 januari 2012 (kerstvakantie).

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2011.

Tot ziens op 3 januari a.s., onze eerste zwemavond in 2011.

DEZE EN ALLE ANDERE INFORMATIE KUNT U OOK VINDEN OP: www.svz-haarlem.nl

Het bestuur S.V.Z.

JAARBRIEF 2011JAARBRIEF 2011
GOED BEWARENGOED BEWAREN

IN MEMORIAM: KAREL BUDDE
Op 13 oktober 2010 is oud bestuurslid en penningmeester

Karel Budde overleden. Karel was in de jaren 90 van de vorige
eeuw een zeer  toegewijde vrijwilliger die met veel oog voor de

centen de club op de rails wist te houden. Wij wensen de familie
veel sterkte om dit verlies een plek te geven. 

Wij zullen Karel nooit vergeten!
BESTUUR SVZ
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Wij mochten verwelkomen Menno de Haas als nieuw lid
van ons bestuur. Hij neemt de taak van penningmeester op
zich. Menno was enige jaar geleden actief in het bad en later
alleen nog achter de schermen. Nu maakt hij een nieuwe
start als penningmeester (zie ook “Onder de Loep).
In het zwembad verwelkomen wij Marjouska de Groot. Zij
heeft inmiddels al haar diploma’s bij ons gehaald en wilde
vanaf het behalen van haar laatste diploma al meteen les
geven. Er is nog enige tijd overheen gegaan maar na de
zomervakantie is zij gestart. Zij geeft het eerst uur les in het
2de bad en het tweede uur in het 3de bad.

SVZ heeft dit jaar afscheid genomen van Kris Noordenbos. Hij
kon zijn opleiding niet meer combineren met het lesgeven. 

Ook Mareille Jongkind hebben we na de vakantie niet meer
teruggezien in het zwembad. Zij had een beperkt hoeveel-
heid tijd en een keuze te maken tussen korfbal en zwemmen.
Helaas voor ons is het korfbal geworden.
Als laatste nemen wij afscheid van onze vertrekkende
Penningmeester Charles Heerschop. Na 15 jaar gewaar-
deerde inzet gaat hij onze vereniging verlaten. 

Wij wensen de nieuwkomers veel plezier bij het uitoefenen
van hun taken voor SVZ en bedanken de medewerkers die
 vertrokken voor hun inzet de afgelopen jaren.

SIMON VAN DER VLEUTEN
TECHNISCH UURLEIDER

Even een tip van onze kant... heb je nog een jong kind thuis (of weet je nog iemand) die binnenkort wil gaan zwemmen? Meldt
het kind dan heel vroeg aan. Op dit moment heeft de club een wachtlijst van minimaal 1 jaar. Wij geven les vanaf 5 jaar, maar
het inschrijven kan al vanaf de dag van geboorte. Waar we als club dit jaar voor het eerst mee te maken hadden was dat er ook
een wachtlijst was voor de volwassenen. Het derde uur trok erg aan na een artikel in de MARGRIET. We werden als club neer -
gezet als een club die op een gedegen, leuke manier les geeft aan zijn volwassenen. En dat klopt natuurlijk. En zo wisten vooral na
de zomer veel nieuwe zwemmers ons bad te vinden. We moesten zelfs een wachtlijst opzetten voor de ouderen. Heel gezellig
 allemaal. Veel mensen weten ons ook via de website te vinden. In de loop van 2011 komt de geheel vernieuwde site van SVZ 
(svz-haarlem.nl) in de lucht. Ik adviseer iedereen om straks de site een te bezoeken. Foto's en vele wetenswaardigheden over de
club maken dat we ook op internet ons mannetje staan.

ERIC BUDDE - VOORZITTER

Wees op tijd met aanmelden
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Colofon
Waterpraat is een uitgave van Stichting Volkszwemfeest (SVZ) en verschijnt één maal per jaar.

Redactie: Ivette en Eric. Vormgeving en produktie: Ron.

Wat is je naam?
Milan.

Hoe lang zit je al bij SVZ?
Al	heel	lang	maar	als	aspirant	leraar	sinds	eind	2021.

Wat voor beroep doe je?
Ik	zit	op	het	Kajmunk	in	de	derde	klas	en	heb	een	baantje	bij	
Dirk	III.

Wat is je favoriete boek?
Harry	Potter	-	alle	delen!

Welke hobby’s heb je?
Gamen,	buiten	zijn	en	chillen	met	vrienden.

Wat is je lievelingseten?
Toch	wel	de	Domino’s	Hawaii	pizza	(met	ananas	natuurlijk).

Wat is je lievelingsdrinken?
Ice	Tea	perzik	of	Cassis.	

Wat is je favoriete filmgenre?
Actie,	avontuur,	fictie	en	comedy.	

Wat is je favoriete filmreeks?
Dat	moet	dan	wel	Harry	Potter	zijn.

Wat is je favoriete muziekstijl?
Ja	toch	wel	hardcore	en	remix.

Waar ben je afgelopen vakantie heen geweest?
Lekker	naar	Duitsland	geweest,	in	Willingen.	Mooi	gebied,	
goede	skigebergten.	Echt	perfect	als	je	van	sneeuw	en	skiën	
houdt	(of	snowboarden).	

Is er iets waar je heel erg naar uitkijkt?
Naar	mijn	opleiding	bij	de	VEVA	(dat	is	een	opleiding	voor	de	
Marine).

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.

Let op!!!
Bij dit blad hoort een los exemplaar van de jaarbrief 2023 met daarin  informatie over de 
 kosten, het familiezwemmen en de  avonden 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 2022 is ook te lezen op onze site: www.svz-haarlem.nl.

STICHTING VOLKSZWEMFEESTOpgericht op 13 september 1932 te Haarlem

Informatie:
Tel.: 06-39 346 027Mail: contact@svz-haarlem.nlwww.svz-haarlem.nl

 

Haarlem, december 2022Geachte ouder(s), verzorger(s) en zwemmers,Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht.
De laatste zwemavond van 2022 is op 19 december 2022.De eerste zwemavond van 2023 is op 16 januari 2023.
Voor het jaar 2023 is het volgende van belang:Het jaar is in twee termijnen gesplitst t.w.• 1e termijn vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie• 2e termijn vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantieHierin is inbegrepen donatie, lesgeld en diplomageld. Dus naast de termijnbedragen bent u niets meer aan 
ons verschuldigd. Op de termijnbedragen wordt geen restitutie verleend.Gelet op het bovenstaande zijn voor 2023 de volgende bedragen verschuldigd:
 1e termijn - 25 lessen (voor 1 januari 2023) e	150,00 2e termijn - 15 lessen (voor 1 september 2023) e	 90,00
Wij verzoeken u alle door u verschuldigde bedragen over te maken op NL85INGB0002724869
ten name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem onder vermelding van het zwemuur en 
het  kaartnummer. Desgewenst kunt u ook aan het tafeltje in de hal contant betalen.

BETaaL VOOraL TIjDIG!!!SpECIaLE aaNBIEDING VOOr OuDErSOuders van kinderen die bij ons op zwemles zitten, krijgen 20% korting op de termijnbedragen, indien zij 
zelf tijdens het derde uur (van 19.30 tot 20.30 uur) trimzwemmen of zwemles krijgen.Familiezwemmen is er in 2023 op: 27 februari, 1 mei en 23 oktober.
Op deze dagen mogen introducés (ouders, broertjes of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes) 
mee zwemmen. Minimumleeftijd op de kinderuren is vijf jaar. Ook op het derde uur kunnen zwemmers op deze dagen introducés (kinderen, kleinkinderen, familieleden of buren) meenemen. Minimumleeftijd is veertien jaar.De introducés betalen dan alleen de  entreeprijs voor het bad (€ 3,00).
Er zal in 2023 niet worden gezwommen op:10 april (2e paasdag), 29 mei (2e pinksterdag), 24 juli t/m 28 augustus (zomervakantie), Eerste zwemavond na de zomervakantie is op 4 september 202326 december (kerstvakantie).

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2023.Tot ziens op 16 januari a.s., onze eerste zwemavond in 2023.
DEZE EN aLLE aNDErE INFOrMaTIE KuNT u OOK VINDEN Op: www.svz-haarlem.nl

Het bestuur S.V.Z.

JAARBRIEF 2023
GOED BEWAREN

In de waterpraat is, zoals elk jaar, aandacht voor de nieuwe 
 medewerk(st)er van het jaar. Dat is iemand die net iets meer 

gedaan heeft dan de andere  medewerk(st)ers.

Medewerk(st)er van het jaar 
2021-2022 is: Menno de haas

Dit jaar is Menno de Haas de Medewerker van het jaar. Hij is een multi-talent, niet 
alleen in het bad maar ook daarbuiten.

Hij helpt graag mee met dingen organiseren of op poten zetten. 
Hij doet veel voor de website, en de wachtlijst. In Corona tijd heeft hij voor de me-

dewerkers een digitale pubquiz en de  “eindejaarstour” met Eric helpen organiseren. 
Dit jaar staat er een ouderwets  Sinterklaasavondje op de planning voor de mede-

werkers waar hij ook een flinke vinger in de pap heeft.
Sinds 2010 is onze boekhouding in zijn goede handen.

Menno heeft dit jaar voor het eerst ons laatste diploma, 
Diamant 3 sterren, afgenomen.

ivette
technisch uurleidster

Medewerk(st)er van het jaar 2021-2022



Geslaagd voor diploma
Ook in het afgelopen jaar zijn er weer een heleboel 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 64 kandidaten 

en allen zijn geslaagd voor de hieronder vermelde diploma’s. nog gefeliciteerd namens de redactie.

DIPLOMA B - Bever - 17 JAnUARI 2022
Boris, Linda, nena, elly.

DIPLOMA A - Otter - 28 FeBRUARI 2022
Marouan, Arielle.

DIPLOMA B - Bever - 28 FeBRUARI 2022
tess, Alaa.

DIPLOMA C - Zeehond - 28 MAARt 2022
Ibrahim, elly.

DIPLOMA A - Otter - 11 APRIL 2022
Lindsey, Mohammed, Jasmin, Laura.

DIPLOMA B - Bever - 30 MeI 2022
Omar, Insaaf, Lina.

DIPLOMA C - Zeehond - 13 JUnI 2022
Joanne, eloïse.

DIPLOMA C - Zeehond - 4 JULI 2022
Yair,Rafael, Amira, Arslan, Ali.

DIPLOMA A - Otter - 11 JULI 2022
Intissar, Sara, Yara, tarik.

DIPLOMA B - Bever - 11 JULI 2022
Iris, Kelly.

ZV2 - Zwaardvis Zilver - 11 JULI 2022
Merle, tibo, Bianca.

DIAMAnt - 2 Sterren - 11 JULI 2022
Johanna.

DIAMAnt - 3 Sterren - 11 JULI 2022
Milan, Frédérique.

DIPLOMA A - Otter - 12 DeCeMBeR 2022*
Mimoun, Peter.

DIPLOMA A - Otter - 12 DeCeMBeR 2022*
Wiam.

DIPLOMA C - Zeehond - 12 DeCeMBeR 2022*
Abdulmohsen, Olivier, Insaaf, Florian, Albraa, Belal, 
Alaa, tess, Armin, Gaby, Sofie, Rasa.

DIPLOMA B - Bever - 19 DeCeMBeR 2022*
Laura, tarik, Vicente, Jasmin, Marouan.

ZV1 - Zwaardvis Brons - 19 DeCeMBeR 2022*
Zoë, Lotte, naomi.

DIPLOMA A - Otter - 19 DeCeMBeR 2022*
elad, Manar, Boaz, najdat, Reda.

*)	 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.

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	op	26	april	een	koninklijke	
 onderscheiding heeft gekregen voor zijn vele jaren 
zwemles geven. 

•	 Onze	zwemmers	Frédérique	en	Milan	als	eerste	
 SVZ-ers ooit Diamant 3 hebben behaald! en nu 

 aspirant medewerker zijn geworden. 

•	 We	in	2023	weer	een	zeezwemles	gaan	organiseren.

sinterklaasfeest 2022

In memoriam

Om iets voor zessen stonden de kinderen van het eerste en 
tweede uur ruim op tijd al onder de douche. Ze hadden er 
écht zin in! Juf Yvonne startte deze avond wederom met haar 
 wekelijkse praatje op de zwembadrand. Daarna gingen de 
kinderen bij hun eigen juf of meester op de bankjes zitten voor 
verdere uitleg. 
In het ondiepe bad werden de kinderen verdeeld in twee 
 groepen. In het eerste bad werd er geoefend met pakjes 
 vervoeren en door de schoorsteen gaan. Dat werd in een 
 parcourtje gespeeld. Kinderen gingen met een bal door het gat 
in de paarse mat en onder water door de hoepels. 
In het tweede badje gingen de kinderen een pietenmutsje 
 opduiken. Zo’n mutsje werd verzwaard met een duikring, zodat 
het naar de bodem zakt. 
Al vrij snel kwamen de eerste Pietjes het zwembad binnen 
en liepen langs alle badjes om de kinderen te voorzien van 
pepernoten en schuimpjes. De kinderen waren heerlijk aan 
het  smikkelen en smullen van hun snoepgoed dat ze in eerste 
instantie niet eens doorhadden dat Sinterklaas binnenstapte. 
Sint bracht eerst een bezoek aan het ondiepe bad. Er werden 
handen geschud, vragen gesteld (“Sinterklaas, waarom heeft 
u niet altijd dezelfde kleding aan?”) en nog meer pepernoten 
gegeten en limonade gedronken. 
Sinterklaas is ook bij de kinderen in het diepe bad geweest. In 
het diepe bad werden de kinderen verdeeld in drie groepen. 
Daar werd ook intensief gespeeld en gezwommen. De kinderen 
deden daar ook opdrachten zoals: Pietenmutsen opduiken, 
pakjes door de schoorsteen en pakjes vervoeren. 
Wat was het weer fijn om die blije gezichtjes van al die 
 spelende kinderen te zien. 
Sinterklaas vergat geen enkel kind, want boven op het balkon 
zaten nog wat jonge broertjes en zusjes van onze zwemmers. 
Ook zij werden verrast met een bezoek van Sinterklaas en zijn 
Pieten. En kregen wat lekkers in hun handjes.

Rond 5 over 7 klonk de “aankleed” fluit en voor alle kinderen 
was het tijd om te gaan douchen en omkleden. Sommige 
 kinderen hadden al lekker de pyjama of de warme onesie aan. 
Daarna verwachtte Sinterklaas met zijn Pieten de kinderen in de 
grote hal voor zijn laatste praatje deze avond aan de kinderen 
en hun ouders. 
Sint vertelde dat hij had genoten van alle kinderen en de 
 spelletjes. Ook vertelde hij dat de zwemclub dit jaar al 90(!) 
jaar bestaat. SVZ is op 13 september 1932 gestart in  Haarlem 
allemaal dankzij vrijwilligers die de kinderen en ook de 
v olwassenen graag elke week met veel plezier les willen geven. 
En dat al 90 jaar lang! Dat was ook wel een applausje waard. 
Wisten jullie dat de eerste zwemles maar tien cent kostte? Da’s 
nu wel wat anders, hè? 
De kinderen mochten dit jaar 3 kleurplaat vlaggetjes inkleuren 
die we in het zwembad of in de hal hadden opgehangen met 
het Sintfeest. (Heb je jouw vlaggetje zien hangen?) Dit jaar 
geen echte wedstrijd, iedereen was een winnaar! Alle kinde-
ren  kregen bij het naar huis gaan een speculaaspopje en een 
 sleutelhangers vanwege het 90-jarig bestaan van de zwemclub.  
In het zwembad zelf zaten inmiddels de volwassenen en de 
 medewerkster van de SVZ klaar met koffie, thee, fris en wat 
lekkers. Ook hier werd een Sinterklaaslied ingezet en kwam 
 Sinterklaas er nog even bij zitten. De volwassenen moesten 
raden hoeveel chocolade Sinterklaasjes er in de glazen pot 
zaten. Het waren er 109! De tweede prijs was een gedeelde 
plaats; Utsah en Fleur hadden beiden hetzelfde ingevuld. De 
eerste prijs was voor Frederique. Zij zat het dichtsbij het juiste 
aantal. Er werden mooie cadeaus uitgepakt en zij verdiende een 
welgemeend applaus.
Nu was het dan echt tijd om afscheid te nemen van de Sint 
en zijn Pieten. Dank jullie wel voor dit geweldige feestje en tot 
volgend jaar !

saskia

Maandag 28 november was het weer als vanouds een groot feest in 
het Boerhaavebad bij de zwemclub SVZ. Na 2 hele gekke, rare jaren 
dat het niet kon vanwege corona kon Sinterklaas met zijn Pieten nu 
wel gewoon naar onze zwemclub komen. Sint was erg benieuwd naar 
wat de kinderen 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  zwemmen? En hoe gaat het met de borst- en rugcrawl?

De een komt de ander gaat
Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid genomen van 
een aantal medewerkers. Annette heeft de afgelopen 
jaren  weinig tijd gevonden om les te geven en is daarom 
ook definitief  gestopt met lesgeven. Ro is ook gestopt met 
lesgeven.
Dorota is gestart met een cursus voor haar werk en zal 
 anderhalf jaar stoppen met lesgeven.
Gelukkig hebben we ook weer een aantal nieuwe mensen 
 enthousiast gekregen om te beginnen met zwemles geven. 
elly is door haar bevlogen man Ron aangestoken door 
het  zwemvirus en is tegenwoordig in het ondiepe bad te 
vinden bij de kinderen. Het derde uur krijgt ze zelf nog les 
voor de  Zwaardvis diploma’s

Linda was zo enthousiast begonnen met het derde uur 
 zwemles krijgen dat ze ons ook wel mee wilde helpen met 
lesgeven,  helaas was dit door werk omstandigheden maar 
van korte duur.
Sinds kort loopt Kelly bij ons het tweede uur een 
 “snuffelstage” om te kijken of zwemlesgeven haar past.
We staan ook komend jaar weer elke maandagavond met 
een groot aantal toegewijde vrijwilligers klaar om jullie 
 gezellig zwemles te mogen geven. 
Lijkt het jou ook leuk om bij ons zwemles te komen geven, 
neem contact op via onze website www.svz-haarlem.nl.

yvonne en ivette 
technische comissie

Helaas is dit jaar onze oud-medewerkster 
(juf van  diploma A) Wies Budde overleden. 
Wies was in de jaren ’70 en ’80 een vaste en 

gerespecteerde kracht bij de zwemclub. Tot vlak voor het 
overlijden was ze nog altijd begaan bij de zwemclub.


