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Van de voorzitter
Beste ZV-Haerlemmers,
Vandaag stond ik in dubio wat te gaan doen. Teruggekomen van de ochtendtraining
voor de waterpolo-pupillen heb ik even getwijfeld of ik in de tuin zou gaan werken
(de lente is immers definitief aangebroken), of dat ik mijn maandelijkse bijdrage aan
de nieuwsbrief zou gaan maken.
Zoals u ziet, heb ik besloten om Geert de Bruin, onze nieuwsbrief-redacteur, niet
teleur te stellen.
Lente
Niet alleen buiten is het lente, het lijkt wel of in de vereniging ook de lente is
aangebroken. Althans, als ik kijk naar hoeveel kinderen er hebben afgezwommen,
hoeveel kinderen er aan de Conny Smid Meet hebben deelgenomen, en hoeveel
kinderen er inmiddels "in de bak" liggen op zondagochtend bij het waterpolo, en op
de zwemtrainingen.
We groeien goed bij de jongste leeftijdsgroep van sporters. Dat is mooi, want wie de
jeugd heeft…
Jeugd
En over die jeugd gesproken, we zijn hartstikke blij dat na het aantreden van Frank
Huitenga als voorzitter waterpolocommissie, nu Anton Schulte bereid is gevonden de
taak als jeugdcoördinator waterpolo op zich te nemen. Een vereniging als de onze,
met vertegenwoordigende teams in de hoofdklasse (dames) en 2e klasse (heren), zal
veel aandacht moeten geven aan de werving en opleiding van jeugdleden om een
succesvolle toekomst te waarborgen. Onze jeugdplannen bestaan, en Anton zal een
goede bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering ervan. Welkom Anton, en veel
succes!
Promotie
Vorige week zijn we getuige geweest van de promotie van de zwemploeg naar de
landelijke A competitie. Dat is een collectieve prestatie, waarvoor we Wim ten Wolde
en zijn trainersploeg, en ALLE zwemmers van harte mee mogen feliciteren. Dit is het
resultaat van een paar jaar team-opbouw. De ploeg staat "in de breedte" zoals dat
zo mooi heet, en om in deze competitie succesvol te zijn, moet er in iedere
leeftijdsgroep hard worden gezwommen. Nogmaals, van harte!
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SRO en het zwembad
Af en toe (maar tegenwoordig veel te vaak) krijgen we meldingen van de leiding van
het zwembad dat wij spullen achterlaten in het bad. Meestal zijn dat onze eigen
spullen, maar soms zijn het ook de spullen van het bad die niet goed worden
opgeruimd. Zwemlijnen, speelmateriaal, doelen, netten, ballen, pionnen, meubilair,
moet NA GEBRUIK WORDEN OPGERUIMD. Graag aandacht hiervoor, want zoals
reeds gezegd, het gebeurt tegenwoordig te vaak dat we worden aangesproken op de
rommel die we achterlaten.
Jaarvergadering
Graag wil ik u nogmaals wijzen op de algemene ledenvergadering die dit jaar (voor
het eerst bij ZV Haerlem) wordt gehouden op maandag 11 april aanstaande. Zie de
agenda verderop in deze nieuwsbrief. Het bestuur zal verantwoording afleggen voor
het gevoerde beleid, en er zal een toelichting worden gegeven op de financiële
situatie (en daar is best iets over te zeggen....). Maar onze ledenvergadering is ook
bedoeld om met elkaar in discussie te gaan over hoe het gaat binnen de club. En hoe
meer discussie hoe beter, als we tenminste allemaal de intentie hebben om het nog
beter te doen dan we het nu al doen!
Ziekenboeg
Graag wensen wij Wil Doesburg Smits-de Rooij, Peter Put en Stephanie Melein
sterkte toe bij hun behandeling, ziekte en blessure!

Tot de volgende keer!
Ad Lindeman
ad@zvhaerlem.nl
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Algemene Ledenvergadering

opgericht 1 september 2010
K.v.K. nr.
Rabobank

51087863
38.44.65.579

www.zvhaerlem.nl

Betreft: Eerste algemene ledenvergadering ZV Haerlem

Haarlem, 28 maart 2011

Aan de leden van ZV Haerlem,
Het bestuur van de zwemvereniging heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen
van de eerste Algemene Ledenvergadering van de ZV Haerlem.
Deze zal worden gehouden op maandag 11 april 2011 om 20.00 uur in het
Clubhuis van ZV Haerlem.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen berichten en mededelingen
3. Bijzondere verenigingsgebeurtenissen
4. Vaststellen notulen oprichtingsvergadering ZV Haerlem, 01 september 2010
5. Vaststellen jaarverslag bestuur ZV Haerlem
6. Vaststellen jaarverslagen
6.1. Zwemmen
6.2. Polo
6.3. Clubhuis
6.4. Elementair
6.5. Stickerzwemmen
6.6. R O en O
6.7. Jeugdcommissie
7. Financiën
7.1. Behandeling en vaststellen jaarrekening en verantwoording boekjaar 2010
7.2. Vaststellen verslag kascontrolecommissie en verlening decharge aan het bestuur
7.3. Vaststellen contributie 2011
7.4. Vaststellen begroting 2011.
8. Benoeming kascontrolecommissie 2012
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9. Bestuursverkiezing
Er is een vacature voor een bestuurslid met portefeuille zwemmen. Aftredend zijn Bram
Koster en Sandra van der Weiden. Beiden zijn herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
Tegenkandidaten kunnen tenminste tot een week voor de vergadering worden
aangemeld bij het secretariaat. Door de algemene ledenvergadering zelf kunnen
kandidaten gesteld worden bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste
2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
10. Rondvraag
De verslagen van de diverse commissies en de financiële afrekening zullen op de avond van
de ALV beschikbaar zijn in het clubhuis.
Desgewenst kunnen deze verslagen vooraf per e-mail worden toegezonden. Aanvraag
hiervoor kan via secretaris@zvhaerlem.nl
Ineke Huizinga
Secretaris ZV Haerlem
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Vertrouwenspersoon ZV Haerlem
Sinds 2004 ben ik vertrouwenspersoon. Eerst via NVA-HHC voor SG Haerlem 04,
sinds de fusie voor ZV Haerlem. Mijn naam is Jessica van Sluis, ik ben 35 jaar, en
speel sinds dit seizoen in dames 3. Hiervoor heb ik altijd in de dames selectie
gespeeld en (maar dat is al heel lang geleden) aan wedstrijdzwemmen gedaan.
In het dagelijks leven ben ik psycholoog. Ik werk aan de Universiteit van Amsterdam.
Ik ben daar onder meer adviseur / psycholoog voor de studenten en ik geef diverse
psychologievakken.
Mijn taak als vertrouwenspersoon houdt in dat ik een eerste contact kan zijn voor
leden die met een (persoonlijk) probleem zitten, dat zij niet met anderen willen
bespreken. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te komen of we kunnen
bekijken wat we verder met het probleem kunnen doen.
Je mag mij altijd aanspreken in het clubhuis of in het zwembad, maar mailen mag
ook: vertrouwenspersoon@zvhaerlem.nl

Jessica van Sluis
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Oud Hollands paaseieren zoeken
Op Eerste Paasdag (24 april 2011) wordt voor de kinderen tot en met 12 jaar het
Oud Hollands Paaseieren Zoeken georganiseerd.
Plaats van handeling: De Watergeus/Recreatiegebied Spaarnwoude.
Kinderen en ouders worden om 09.45 uur verwacht voor uitleg. Om 10.15 wordt het
startsein gegeven. Na het vinden van alle eieren gaan de kinderen terug naar de
Watergeus waar zij onder het genot van limonade en lekkers hun eieren kunnen
beschilderen. Kosten per deelnemer € 3,--.

Opgeven kan via deelnameformulieren die bij de bar in het clubhuis van ZV Haerlem
verkrijgbaar zijn.
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Clubkrabbel: Rutger Bolwijn
Als je er over na denkt...is het best grappig...: Ik
heb de leeftijd van 25 jaar nog niet eens bereikt,
maar heb al wel een geschiedenis van ruim 20 jaar
bij de vereniging! In andere woorden...zo'n 80%
van mijn leven is de zwemvereniging al onderdeel
van mijn leven! Best bijzonder eigenlijk!
En als je dan ineens een clubkrabbel mag schrijven,
ga je onbewust toch terugdenken aan 'lang
vervlogen tijden'. Zo is mijn eerste scherpe
herinnering er eentje waarbij ik als 'dolfijn' met m'n
hoofd tegen de bodem van badje 3 aan dook! De
tweede is alweer wat later, want dat is het
Sinterklaasfeestje wat we bij de trainer (André
Zwarter) van de pupillen thuis vierden met het hele
team! En zo zijn er natuurlijk nog wel honderden
momenten die zich hebben vastgeklonken in de tijdlijn van mijn pas 24 jarig durende
leventje...
De mooiste herinneringen komen
natuurlijk wel van het Paaskamp!
Ik moet eerlijk toegeven dat ik
mijn
eerste
Paaskamp
verschrikkelijk vond! 'Ver' weg
van
huis,
met
allemaal
onbekenden...en
tja...ik
was
nogal een moederskindje...dus ik
had verschrikkelijk heimwee!
Gelukkig was daar toen die
geweldige leiding (en toen vooral
Jessica van Sluis) die me (zoals ik het me herinner) 5x per dag naar huis liet bellen!
Ach...voor je jongere zelf hoef je je toch niet te schamen? Want na dat ene
jaar...was ik wel verslaafd geworden aan het kamp!
Wat hebben we mooie tijden gehad op de Olde Kamp in Ansen! Momenten die ik
nooit zal vergeten zijn: Rosalie en Miranda als hardwerkende bouwvakkers, midden
op een plein in het katholieke Ansen (lees: het was zondag, een 'rustdag'!) en
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Debbie die als ware zwerver (Ma Flodder) op een stoepje ergens aardappels zat te
schillen en, ondanks dat ze werkelijk alle aandacht trok van de keurige
dorpsbewoners, voor ons werkelijk onvindbaar was!
Ontzettend veel thema's hebben de revue gepasseerd en wat de leiding ook
verzon...: ALLES tijdens paasweekend was leuk! Ik was 4 jaar geleden dan ook super
vereerd dat ik als Paaskampleiding mee mocht! Nu mag ik zelf meedenken over de
thema's en alle spellen! Over hoe we de kids van onze vereniging een weekend lang
zo veel mogelijk plezier bezorgen! En ik hoop werkelijk dat ik nog jaren mee mag
want
Paaskamp
is
fantastisch!
Stiekem hoop ik nog
altijd een beetje op
het aanbod van de
oud-leiding om weer
een jaartje aan de

vossenjacht mee
te doen als WillemAlexander en Maxima of
als Pipi-langkous! Maar ik
snap wel dat ze thuis
blijven...welke
idioten
gaan nu op een nat
grasveld liggen terwijl het
vriest? Of zitten verstopt in
een bos en óp een mierenhoop?! En wie slaapt er nou vrijwillig 3 nachten achter
elkaar niet...?!
Paaskamp is namelijk ook dodelijk vermoeiend! Maar ja...het hoort erbij...Het zorgt
er ook voor dat er hechte vriendschappen gesloten worden! Want als je als leiding
niet op elkaar aan kunt...dan trek je het kamp echt niet!
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Ik hoop dat als ik straks 80 ben, ik nog steeds deel uit mag maken van deze fijne
vereniging! Misschien ben ik dan geen deel meer van een waterpoloteam of een
vrijwilligersteam, maar ik hoop dat ik dan nog steeds deel mag uitmaken van de
groep vrienden die voor mij deze vereniging maken voor wat ze is: ZEER
WAARDEVOL!

Rutger Bolwijn

Paaskamp deelnemers
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Afzwemmen Stickerzwemmen
Vrijdag 4 maart is voor de tweede keer dit seizoen een afzwemronde gehouden om
de stickers te halen voor de verschillende slagen en waterpolo onderdelen.
Ook dit keer was er een grote groep kinderen van de donderdag, vrijdag en zaterdag
stickerzwemgroep. Er is de afgelopen periode hard door de kinderen en de lesgevers
gewerkt om de kinderen op het gewenste niveau te krijgen. Gezien de grote groep
afzwemmers is dit goed gelukt.
De volgende kinderen willen wij feliciteren met het behalen van de stickers.
Rugslag en oppakken van de bal
Floor de Ruiter, Koen Bil, Maud Hansen, Mette Lijmer, Ismay Stijnman, Lora
Lagerweij, Jits de Vries, Frank Keilstra, Igor Olislagers, Marisa Olislagers, Reisi
Kersbergen, Renske Koster, Nils van Straaten, Aline de Vries, Annick Jansen, Tijs
Thoolen, Davitha Thalita Niemeijer, Rachel Annelie Niemeijer, Menno Moestadjo, Max
Luijken.
Schoolslag en werpen/plaatsen van de bal
Huub Bil, Tobias Bary, Melle Hartog, Julian Bary, Nils van Straaten, Aline de Vries,
Annick Jansen, Tijs Thoolen, Dion Kamst, Milan Koster, Jasmijn Verkaik, Ellis vd
Maaten, Davitha Thalita Niemeijer, Rachel Annelie Niemeijer, Menno Moestadjo, Max
Luijken.
Borstcrawl en watertrappen met de bal
Giel Overdevest, Anton Klaasen, Vera Lieverding, Bram Bouwman, Minke Bultje, Gijs
Habets, Emma Koppen, Roos Schouren, Chloë Poelwijk, Nick Goes, Daphne Groskam,
Storm Rutten, Menno Moestadjo, Max Luijken.
Vlinderslag en poloborstcrawl met bal
Femke Habets, Hanna Wernsen, Daphne Peters, Ayrton Lindenberg, Lisa van As,
Moreno Stijnman, Sten den Hartog, Wessel de Vries, Madé Budding, Tessa van
Elteren, Lex Haasbeek, Marjolein Smit, Martijn Schrama.
Wisselslag en vanaf 3 meter schieten op doel
Tim Aarts, Iris Jonker, Maxim Klaasen, Mitch Kolkman, Lex Haasbeek, Marjolein Smit,
Jelle Peter Jasperse, Yosuke Hordijk, Stephanie Arnaud de Calavon, Martijn Schrama.
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Wij willen jullie feliciteren met het behalen van de stickers. Zoals jullie hebben
kunnen lezen in de brieven bij de stickerboekjes van de borstcrawl, vlinderslag en
wisselslag, mogen jullie een uur extra trainen voor het wedstrijdzwemmen of
waterpolo. Wij hopen dat jullie dit ook gaan doen en doorgaan met de
wedstrijdsporten van de vereniging.
Aan het einde van het seizoen zal nog eenmaal worden afgezwommen voor de
diverse stickers.
Wij gaan weer met vol enthousiasme eraan werken om jullie de zwemslagen en
waterpolo onderdelen zo goed mogelijk aan te leren.
Siebren Aldershof
Hans Goossens
Rutger Bolwijn
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Afzwemmen zwem ABC
De resterende afzwemdata voor het ABC zwemmen in 2011 zijn:
Juni
woensdag 29 juni van 15.00 tot 17.00 uur
donderdag 30 juni van 18.35 tot 19.25 uur
zaterdagochtend 2 juli van 8.00 tot 10.00 uur
zaterdagmiddag 2 juli van 15.00 tot 18.00 uur
November
woensdag 16 november van 15.00 tot 17.00 uur
donderdag 17 november van 18.35 tot 19.25 uur
zaterdagochtend 19 november van 8.00 tot 10.00 uur
zaterdagmiddag 19 november van 15.00 tot 18.00 uur

Nieuwe leden
Aksoy-Temel Sunduz
Bauer Aron
Bekin Ayse
Bierman Thomas
Bot Amarins
Ciblak-Demir Birgül
Demir-Celik Leyla
Dreijklufft Faber
Gerrits Mirko
Gerrits Ilmar
Imra Hulya
Karahan Semra
Koot Bram
Unalmis Ayla
Verburg Fee
Vollaard Tijmen
Voorinthole Guus

06-05-1971
27-06-2006
01-01-1972
15-12-2005
22-11-1997
25-04-1972
18-05-1972
03-05-2006
14-11-2001
15-02-2006
01-04-1961
20-08-1967
28-01-2005
09-05-1984
31-03-2003
18-08-2006
29-03-2006
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Zwembad De Planeet jubileert
Misschien beseffen de meeste mensen het niet, maar komend jaar bestaat onze
thuishaven "De Planeet" al weer 40 jaar! Een zwembad met een lange geschiedenis
en niet zonder horten of stoten.
1970 - 1991
De bouw van het
zwembad in HaarlemNoord
begint.
Een
nieuw
hypermodern
bad van alle gemakken
voorzien. Er hangt een
prijskaartje aan van 3,5
miljoen gulden. Een
grote investering maar
het
was
dringend
nodig. In 1972 opende
het bad zijn deuren.
Een
van
de
indrukwekkendste
onderdelen van het zwembad is de beweegbare vloer. Deze vloer kan in
verschillende standen worden gebracht en maakt het bad multifunctioneel. De vloer
was destijds een landelijke primeur voor Nederland.
Aan alles is gedacht, douches, kleedruimtes, wisselcabines, een cafetaria en
natuurlijk een terras met de bekende spiegelwand. Deze spiegelwand was erg
opvallend in het interieur van het bad. De glazen met een donkere tint waren in
verschillende posities rondom de wand heen gebracht. De spiegels zouden het water
reflecteren en zo een speels effect geven. Het bad zelf werd omringd door glas.
Vanaf de vloer tot aan het dak was alles van glas. Vooral als de zon het bad in
scheen werd het verschrikkelijk warm. Tegenwoordig is dit nog steeds het geval. De
witte luifel die destijds rond om de ramen hing zorgde voor beperkte bescherming
tegen de zon.
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Het interieur van het bad was echter heel anders dan we tegenwoordig kennen. Veel
bruin, grijs en antraciet was terug te vinden in de bakstenen. Zo ook het plafond dat
voor het merendeel uit hout bestond. Wel waren er rugslag banen op het plafond
aangegeven. Dit maakte het zwemmen op je rug makkelijker omdat je zo kon zien of
je al bijna bij de kant was. Ook dit is na de brand - waarover later - niet meer terug
gekomen.
Wie wel eens ging vrij zwemmen herinnert zich vast nog wel dat hij of zij zijn kleren
aan een ijzeren hangertje moest ophangen en deze midden in de garderobe kon
ophangen bij een bepaald nummer. Als je dan ging zwemmen brandde er boven de
ingang naar de zwemzaal een nummer. Als jouw nummer na een tijdje niet meer
brandde dan wist je dat je tijd om was. Dit systeem werd in de eerste jaren vaak
gebruikt vooral bij grote drukte. Later werd het systeem weggehaald en kon men bij
wijze van spreken de hele dag
doorzwemmen.
1990 - 1996
Na een tijdje werd het duidelijk dat
er meer zwemwater nodig was voor
zowel de gemeente als voor de
zwemclubs. Vooral toen er een rij
clubhuizen naast het zwembad werd
gebouwd in 1991. Zowel Rapido'82
als NVA-HHC kregen hier een eigen
toevluchtsoord, gescheiden door
maar één deur. Het mooie was dat je
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meteen in de hal van het zwembad stond en je zo in een keer naar het bad kon
lopen of naar de kleedkamers.
De clubs zaten nu dichterbij het zwembad dan ooit te voren, maar de vraag naar
badwater bleef. Dit resulteerde in de bouw van de Planeet 2 ook wel bekend als het
Saturnus bad. De bouw van dit bad werd voltooid in 1992 en er werd gretig gebruik
van gemaakt. Zowel door het CIOS als door de verschillende verenigingen.
Een nadeel van het nieuwe bad was dat er te weinig ruimte was voor toeschouwers
en zwemmers tijdens wedstrijden. Rapido'82 kwam met het plan om een tribune te
maken die net als in het Boerhaavebad in de lucht zou "zweven". De toeschouwers
zouden via de bestaande trap vanuit bad 1 naar boven lopen, een stukje over het
dak en zo binnen kunnen stappen in bad 2. Helaas ging dit plan gauw van de baan.
De fundering bleek niet stevig genoeg te zijn. Niet alleen de muren, maar ook de
bodem van het bad zou na 2 dagen omhoog komen als het droog stond.
1997-1999
Alles ging goed met het zwembad. Net een nieuw bad erbij gekregen, een kleine
renovatie achter de rug. Het bad was klaar voor een nieuw seizoen. Tot die ene
vrijdagmorgen op 22 augustus 1997. Als 2 personeelsleden 's ochtends vroeg de
sleutel in het slot steken ruiken ze een vreemde lucht. Even later staat het hele
zwembad in lichterlaaie. De rook is tot in de verre omgeving te zien en al snel
stroomt de Planetenlaan vol met politie en brandweerlieden die met man en macht
proberen het vuur te
blussen. Mensen staan in
de stromende regen te
kijken hoe het zwembad
veranderd in een zwarte
puinbak. Pas na 3 uur is
de brand onder controle.
Van het voorste bad is
vrijwel niets meer over.
Het
enige
wat
nog
overeind staat zijn de 2
badmeester stoeltjes aan
het terras. Ook de 2
clubhuizen van Rapido en
NVA
komen
niet
ongeschonden
uit
de
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strijd. Er is veel waterschade door het vele bluswater, archieven staan blank, er ligt
overal roet en de toiletten zijn deels verwoest. Met man en macht en dag en nacht
wordt er gewerkt aan het clubhuis om het roet van de vloer af te krabben.
Na onderzoek bleek dat er die nacht was ingebroken in het bad. De inbrekers konden
geen geld vinden en gooiden iets smeulends in de prullenbak. Dit is later zo erg gaan
roken dat de rook terecht kwam in de luchtwegen van het bad en werd zo overal
verspreid. Pas toen de deur open ging en er zuurstof bijkwam was de ramp niet
meer te overzien.
En waar laat je dan al die zwemmers? Het achterbad was na een korte tijd al weer
toegankelijk. Eerst omkleden in koude gele containers en dan via de noodtrap het
achterbad in. Echt leuk was het niet. Er werden snel nooddouches geplaatst in de
opbergruimtes. De waterpoloërs kregen onderdak aangeboden bij de Houtvaart, die
overkapt werd met een grote opblaaskoepel.
Na 2 jaar van hectiek was het in 1999 zover! Op 24 April werd de Planeet heropend.
Vanaf dat moment spreken we niet meer van zwembad de Planeet maar
"Sportcentrum de Planeet". Het bad heeft een metamorfose ondergaan. Opvallend
was het fitnesscenter dat erbij was gebouwd. Het zwembad is nu van alle gemakken
voorzien. Naast het fitnesscenter, twee baden, zonnebanken en een nieuw cafetaria.
Het enige waar sommige mensen nog moeite mee hebben was de felle witte kleur in
het zwembad.
Maar daar is uiteraard over nagedacht! Overal in het bad zijn lichtkabels aangebracht
die verschillende kleuren kunnen geven. Ook onderwater. In de kleedkamers en in de
fitness vind je deze kleuren terug. Bij elk jaargetij hoort een kleur. Deze kleuren
houden het zwembad fabelachtig.
Het was een van de eisen van het nieuwe zwembad. Ook de kleedruimtes zijn nu
voorzien van meer groepskamers en nieuwe lockers. De bovenverdieping bij het
terras is verwijderd, evenals de trap naar boven en het cafetaria dat nu aan begin is
geplaatst. Ook zijn er nieuwe douches, toiletten en startblokken gekomen die het
bad weer een frisse uitstraling geven. Het enige stukje oude Planeet is nog te vinden
als je naar de kelder toeloopt en je in de catacomben van het bad bevindt. Alle
spullen liggen daar nog opgeslagen van voor de brand.
Helaas heeft de verlichting het al een paar jaar laten afweten. De sfeer in het bad is
hierdoor niet optimaal. We zijn bezig met een oplossing om te kijken of we de
gekleurde lichten weer aan de praat kunnen krijgen.
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1999- heden
Tegenwoordig gaat alles zijn gangetje in Sportcentrum de Planeet. Veel
medewerkers van het eerste uur zijn nog te zien en op de zondag komen nog steeds
de vaste klanten hun baantjes trekken. Sinds 2008 maakt het zwembad deel uit van
SRO Kennemerland. Ook is in 2008 de beweegbare vloer vervangen. De oude vloer
van 1970 stond op knappen en is nu vervangen door een snellere en veiliger vloer.
Om terug te komen op de overlast van de zon, wees maar gerust. Ik kan u vertellen
dat de zonnewering zo goed als bijna klaar is en dan meteen wordt opgehangen.
Ook zal de gang naar de garderobes worden aangepakt en er zullen nog meer
aanpassingen komen. Maar laten we eerst maar het 40 jarig jubileum afwachten in
2012! We kunnen er in ieder geval van uitgaan dat we blij mogen zijn met 2
zwembaden en zoveel zwemwater. Vooral nu we een van de grootste verenigingen
van Nederland zijn.

Stefan Schulte
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Vacatures
Om onze club van inmiddels bijna 1500 leden draaiende te houden, zijn we
momenteel op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:







Secretaris waterpolocommissie
Waterpolocommissie lid met aandachtsgebied Heren3-Heren7
Uurleider stickerzwemmen donderdagavond
Uurleider stickerzwemmen vrijdagavond
Lesgever diplomazwemmen
Medewerker(s) Technische commissie Wedstrijdzwemmen
inschrijving)

(Wedstrijd

Voor alle functies geldt dat je inzetbaarheid bespreekbaar is, dus al heb je 1 of 2
uurtjes per week, geef het aan en we zoeken iets passend bij die uurtjes!
Mail naar: info@zvhaerlem.nl
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Leiding Pinksterkamp stelt zich voor… met
nuttige tips!
Hoi allemaal,
Ach, de meesten van jullie kennen mij wel van het poloën, lesgeven, paaseieren
zoeken, Nieuwjaarsduiken, lange baan zwemmen, speakeren bij diverse
afzwemmomenten etc. Maar toch voor diegenen die mij nog niet kennen hier kom ik.
Ik ben Hans Goossens, geboren 29 februari 1964 (en ja dit jaar wederom niet jarig)
te Haarlem. Ik ben dus nu 11 ¾ jaar oud (lekker jong, hè?) en speel nog steeds
waterpolo in het Heren 4 team.
Ik heb tot mijn 5de in Haarlem Noord gewoond waarna mijn 2 zussen, broer en
ouders en ik gingen verhuizen naar het nieuwe Schalkwijk (het is december 1969). Ik
ben dus opgegroeid in het oude pamper city van Haarlem.
In mijn jeugdjaren was ik altijd op straat te vinden (na school natuurlijk) en deed
aan diverse sporten en ontspanning: rolschaatsen, veel fietsen, hardlopen,
basketballen, hockey, kanoën, roeien, windsurfen en ja hoor ook waterpolo. Ik was
pas 14 toen ik begon met deze prachtige sport en was al gauw besmet met het polo
virus. Ik heb diverse fusies van de verenigingen mee gemaakt. Ik ben begonnen bij
DWR, toen werd het samen met Njord Rapido'82, en jawel nu samen met NVA-HHC
is het sinds september 2010 ZV Haerlem geworden.
Intussen ben ik samenwonend en getrouwd geweest met Edith en woonachtig in het
pittoreske IJmuiden. Maar zoals bij de meesten bekend kwam het noodlot. Edith
overleed plotseling op 4 maart 2009 wat het dieptepunt in mijn leven tot nu toe
geweest is.
Ik ben tevens vader van 3 fantastische jongens (Tom, Danny, Bas) en heb sinds 10
maanden een nieuwe relatie met mijn vriendin Ingrid die tevens een leuke dochter
genaamd Romy heeft. Kortom een drukte van jewelste. De jongens zijn ook lid van
de vereniging en Tom en Bas doen zelf actief aan het waterpolo.
Gedurende mijn actieve polo-carrière nam ik ook deel aan de diverse kampen en
toernooien. Zo ook het fenomeen Pinksterkamp. Ik weet niet precies wanneer ik
begon maar ik denk dat ik al zo'n 25 jaar hier aan mee doe. Het leuke van zo'n kamp
is dat je vaak nooit van te voren weet waar en bij wie je in het team zit en dus ook
niet tegen wie je het opneemt. Ook weet je de spelletjes niet en daarom maakte dat
het fanatisme in mij los. Al snel werd ik teamleider en stak door mijn enthousiasme
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het hele team aan om lekker fanatiek en gezellig het kamp door te komen. Ik heb
dus ook het kamp een paar keer mogen winnen samen met het team.
Wat het ook zo gezellig
maakt is dat naast de actieve
spelletjes
er
voldoende
gelegenheid is om sociale
vaardigheden te verbeteren
met babbelen, grapjes en
grollen en lange, hele lange
avonden, nachten met de
wel/niet
actieve
kampgenoten. Zodoende is
het
altijd
een
gezellig
samenzijn die zijn weerga
niet kent. Oké, ik geef toe
dat ik altijd kapot naar huis ging en zeker drie dagen moest bijkomen maar altijd met
een voldaan gevoel van yes, wat was het top! Kortom ook al doe je wel of niet actief
mee je bent altijd betrokken bij het kamp doordat de sfeer aanstekelijk, gezellig,
sportief en samenhorig is, weer of geen weer.
Dit jaar zit ik voor het eerst zelf in de kampleiding en ik ben er helemaal klaar voor.
Dit jaar zorgt ons nieuwe team van Linda, Peter, Monique en mijn persoontje voor
een compleet nieuwe aanpak op een super nieuwe locatie ergens in een straal van
1,5 uur rijden. Geen spel zal hetzelfde zijn en jullie fantasie wordt heel erg op de
proef gesteld. Ook wordt jullie topografische- en geschiedeniskennis op de proef
gesteld.
Tip van Hans: mijn persoonlijke boodschap voor dit aankomende Pinksterkamp is:
alle genoemde spelregels tellen, regels die niet zijn genoemd, zijn dus geen regels.
Neem dit en al je sportieve familieleden mee en wij doen de rest want dit kamp is
niets zonder jullie aanwezigheid. Geef je zelf snel op en we zien elkaar daar.

Groetjes,
Hans
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Beste aanstaande Pinksterkampgangers,
Ja, want dat ben jíj dus ook! Misschien ben je je het nog niet bewust, maar dit jaar
vanaf vrijdagavond 10 juni tot en met maandag 13 juni ga je natuurlijk mee op
Pinksterkamp 2011!
Waarom ga je ook al weer mee? Omdat we dit jaar weer een fantastisch kamp
hebben bedacht, op een schitterende nieuwe locatie, met nieuwe spellen, nieuwe
uitdagingen en met een nieuwe leiding. Maar natuurlijk niet alles is nieuw, een paar
vertrouwde en onmisbare ingrediënten zitten in de mix die Pinksterkamp zo goed
(s)maakt: gezelligheid, nachtspellen, kampvuren, goed weer, lekker barbecueën en
nog veel meer...
Velen van jullie, en zeker zij die al een
keer mee zijn geweest op Pinksterkamp,
zullen mij wel kennen. Is het niet van
Pinksterkamp, dan wel van waterpolo,
eerst bij Heren 2 of nu bij Heren 6, of
van zwemmen, in het binnenbad of tot
voor kort ook nog in het buitenwater.
Mijn Pinksterkamp loopbaan is eigenlijk
nog niet zo heel erg lang, de kortste van
alle vier aanstaande kampleiders. Maar
met deze korte loopbaan, heb ik wel snel
carrière en promotie weten te maken,
zelfs tot in de top: de kampleiding.
Als ik goed heb geteld, moet dit voor mij
het zevende Pinksterkamp worden. We
schrijven voorjaar 2005 als ik voor het
eerst door Felix wordt over gehaald om
mee te gaan op Pinksterkamp. Ach, dat
kan je allicht proberen, toch? Ik was
verkocht.
Als ik mij goed herinner, kwam ik de eerste twee jaar bij Renate in de groep. Het
derde jaar, mocht ik meteen zelf als ploegleider aan de bak, dat zal tot nu toe de
eerste, laatste en enige maal zijn dat ik een Pinksterkamp bokaal heb kunnen
vasthouden. Afgelopen jaar vroeg Linda me of ik ook deel uit zou willen maken van

NIEUWSBRIEF VAN ZWEMVERENIGING HAERLEM – APRIL 2011

22

de kampleiding van volgend jaar, de huidige kampleiding hield er mee op. Het was
een simpele vraag en een kort antwoord: ja.
Ook ik kan natuurlijk niet afsluiten zonder een klein, onbenullig tipje van de sluier op
te lichten: laad voor je eigen bestwil je mobiele telefoon een keertje goed op! ;)

Ik kan niet wachten tot 10 juni!
Peter

Hoi Hoi Allemaal,
Na het voorstellen van de mannen
wordt het ook tijd om mijn persoontje te
introduceren. Ik ben Linda Lammers en
ik ben begonnen met zwemmen ,
vervolgens verslaafd geraakt aan
waterpolo en dat laatste speel ik nog
steeds in het super gezellige dames 3.
Na een aantal jaren te hebben gespeeld
in dames 1 en 2 werd het tijd om een
stapje terug te doen.
Maar ik ben helaas niet alleen verslaafd
aan
waterpolo
maar
ook
aan
PINKSTERKAMP.
Mijn Pinksterkamp loopbaan is wat
langer dan die van Peter. Als klein
grietje ging ik al mee op kamp met Ome Ok. In de volgende jaren waren mijn
ouders, mijn zusje Andrea en ik niet meer weg te slaan van dit kamp (trouwens mijn
familie ook niet). Mijn beide ouders hebben ook nog in de Pinksterkampleiding
gezeten.
Dit is voor mij niet de eerste keer dat ik in de leiding zit, ik heb dit namelijk al eerder
gedaan voor een periode van 4 jaar. Maar ja, nadat ik vorig jaar de grote
Pinksterkamp beker heb gewonnen, omdat mijn team de allerbeste was, werd het
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tijd om afscheid te nemen als actief lid. Na een kort gesprekje met de anderen
hebben we besloten om de nieuwe leiding te gaan worden (want ach, zoals Peter wel
weet wordt je nooit twee jaar achter elkaar Pinksterkamp Kampioen). Dus Charles bij
deze hoop ik dat jij de beker gaat verdedigen aankomend Pinksterkamp.
Tot slot ook nog een tipje van de sluier van mij: het nieuwe Pinksterkamp vind plaats
in het onderste gedeelte van Nederland!
Tot 10 juni allemaal!!
En voor de doorgewinterde pinksterkamp deelnemers er is een Action in het dorp!!!

Groetjes,
Linda

Hoi,
Tja en dan nu de alleroudste rot in
het vak: Monique Blok-Wildschut.
Ik ging in de jaren 60 als kleuter al
mee
op
Pinksterkamp
van
Njord'59, toen nog het originele
sportkamp
in
Edam
met
worstelen,
kogelslingeren,
fakkelloop, 1 km zwemmen en
broodjes bakken. Nog veel meer
maar dat weet ik niet meer. Mijn
ouders Gé en Loes Wildschut
waren al fervent PK gangers en
zo vergroeide ik daar ook in.
In de loop der jaren is het PK wel veranderd in een familiekamp, maar het
fanatisme en de lol is nog net zo groot. En de vermoeidheidsfactor ook wel eigenlijk.
Ik ben er wel een jaar of 20 even tussenuit geweest, maar de laatste 10 jaar heb ik
mij met mijn kids Lisa en Stan weer aangeschaard. Als groepsleider heb ik niet
mogen winnen, ook het laatste spel heeft mij al eens genekt om met de overwinning
te gaan strijken.
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Verder heb ik in de club alles gedaan geloof ik. Van sporter (zwemmen, waterpolo en
open water) tot bestuurslid. Van lesgever tot trainer. Dus nu ook maar in de leiding
van het PK. Want ik heb gemerkt dat niet actief zijn tijdens een PK voor mij niet leuk
is. En wat een lol kan je al hebben in de voorbereiding!
Tipje van de sluier: het kan ook wel ergens in het oosten zijn? Zorg dat je een
slaapplek regelt bij iemand anders als je zelf geen tent hebt.

Groeten,
Monique
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Meer sportief gedrag in de sport
Sportiviteit en respect in de sport wordt bevorderd door in een eerder stadium in de
wedstrijd een lichte straf te geven voor een overtreding. Daardoor zijn de spelers
gewaarschuwd en hebben zij een mogelijkheid om zich te herpakken. Dat werkt
remmend op het begaan van meer en zwaardere overtredingen.
Dat blijkt uit het onderzoek 'Samen voor Sportiviteit en Respect', een initiatief van elf
sportbonden - waaronder de KNZB - tegen wangedrag in de sport. Het W.J.H. Mulier
Instituut heeft dit onderzoek verricht. In 2010 zijn over een periode van een half jaar
de spel- en gedragsregels bij de elf bonden gevolgd en hoe deze bonden de regels
handen en voeten kunnen geven binnen hun sport om effectiever op te treden tegen
overtredingen.
Eerder ingrijpen met minder zware consequenties biedt scheidsrechters handvatten
om onsportief gedrag of het uit de hand lopen van wedstrijden te voorkomen. Ook
helpt het om strenger te straffen voor overtredingen die een speler kunnen
blesseren. Daarnaast is het raadzaam om de rol van de aanvoerder te verzwaren in
communicatie met de scheidsrechter. Als andere spelers of coaches commentaar
leveren op de leiding levert dat een bestraffing op. Daarnaast draagt het gebruik van
(audio)visuele ondersteuning bij aan meer sportiviteit en respect in het spel.
Spelregels die als belemmerend worden ervaren zijn onduidelijkheid over de
spelregels of een te strakke regulering. In veel sporten zijn er te veel spelregels. Het
gevolg is dat de eigen verantwoordelijkheid bij sporters om 'zich te houden aan de
regels' wordt weggenomen.
Het rapport is in te zien via de website van het W.J.H. Mulierinstituut
(www.mulierinstituut.nl)
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Zwemploeg promoveert
WE ZIJN GEPROMOVEERD!
En dat te bedenken dat we in het seizoen 2007/2008 nog 42ste eindigden in de Ccompetitie. Nu zou dat de 12 plaats in de C-Klasse zijn geweest.
De jaren daarna ging het alleen maar beter:
2008/2009 - 4de in de C-Klasse en promotie naar de B-Klasse.
2009/2010 - 6de in de B-Klasse.
2010/2011 - 3de in de B-Klasse en promotie naar de A-Klasse.
Echt wat hebben we in de laatste jaren een als een topteam gezwommen in de
competitie. We hebben nu een team dat op alle leeftijdscategorieen goede tot zeer
goede zwemmers(sters) heeft en dat is toch onze kracht. Aan 1 of 2 toppers heb je
niet genoeg (niet dat we ze niet hebben) maar het gaat om het team en dat is op dit
moment prima voor elkaar.
Nogmaals aan iedereen die maar iets met het wedstrijdzwemmen bij ZV Haerlem te
maken heeft:
Gefeliciteerd!
Maar dan nu over vanmiddag. Wim had TV gekeken en was op het idee gekomen om
voor deze wedstrijd dé FAN van ZV Haerlem te zoeken.
Dus vier ouders waren de pineut om de hele wedstrijd langs het bad de zwemmers
aan te moedigen in een Carnavals pak.
Dit leverde zeer leuke beelden op en de zwemmers gingen nog sneller zwemmen
ook. Misschien waren ze wel een beetje bang voor die fantieke fan want dat waren
ze. Met een appeltaart in het verschiet voor de beste fan.
Er werden vandaag ook weer veel pr's gezwommen in het totaal 64!
Ook was er een NK limiet op de 4x200m vrije slag. Wouter (2.00), Michael (1.59),
Marc (2.02) en Marcel (1.57) zwommen naar een totaal tijd van 7.58.70!!
Hier een paar vette pr's:
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Stan Blok - 100 school - 1.17.80 (6 sec)
Linda Böhm - 200 school - 3.10.31 (6 sec)
Lisanne Derksen - 200 wissel - 2.45.67 (7 sec)
Tori Gijzen - 200 school - 3.10.31 (9 sec)
Jill Jansen - 200 vrij - 2.34.33 (12 sec)
Twan Koster - 200 school - 3.08.52 (17 sec)
Martijn de Leeuw - 200 vrij - 2.29.28 (18 sec)
Sofie Lindeman - 100 vrij - 1.30.83 (7 sec)
Kevin Schaaf - 200 school - 2.52.77 (11 sec)
Zo zie je dat er nog rek in dit team zit en dat we volgend seizoen met vertrouwen
tegemoet zien; om ons te handhaven in de A-Klasse.
Charles Jansen
De einstand is hier te bekijken:
http://www.zwemkroniek.com/competitiestanden.php?action=0&afdelin
g=bk

Paaskamp 2011
Ga jij mee? Haal dan snel je Paaskampboekje op!
Deze ligt voor alle deelnemers klaar bij de bar van het clubhuis!
Groetjes,
De Paaskampleiding
PS: vragen? Neem contact op met
Rutger Bolwijn (rutger@zvhaerlem.nl)
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Nieuwsbrief elementair zwemmen
Het elementair (ABC) zwemmen krijgt een eigen Nieuwsbrief. Binnen de ledenkring is
de behoefte hiervoor uitgesproken. De Nieuwsbrief zal toegespitste informatie
bevatten over het elementair zwemmen. Voor deze Nieuwsbrief kunt u zich via de
website van ZV Haerlem opgeven.

ZV Haerlem kleding bestellen via internet
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Registratie
Om via internet te kunnen bestellen, dient u zich eenmalig te registreren.
1.
2.
3.
4.

Ga naar de website http://www.force-sport.com/
2. Onder de "login" knop, kies voor "register"
Vul alle gegevens in voor registratie
Nu kunt u inloggen met de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord, waarna
de ZV Haerlem kleding is te bestellen
5. De ZV Haerlem kleding is te vinden bij "Clubs" - "ZV Haerlem"
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele foutieve modellen of bedragen
hier vermeld.

Bezoek aan het Tikibad
Afgelopen vrijdag zijn we met de competitezwemploeg naar het Tiki-bad in
Wassenaar gegaan. Dit om de promotie naar de A-Klasse te vieren.
We vertrokken om 17:30 met de Bus richting Wassenaar. De bus zat bijna helemaal
vol we waren met zijn 45-en.
Eenmaal in Wassenaar aangekomen werden we
verrast door een afsluiting van de weg die ons op
700m van de ingang hield. Met dank aan de
eigenaresse van het Pannekoekhuis aldaar werden
we vakkundig door de smalle straatjes van
Wassenaar naar de ingang geleid.
Eenmaal binnen was er genoeg te doen voor de
zwemmers een tiental glijbanen werden onveilig
gemaakt door onze zwemmers. Maar ook door de
begeleiding en trainers. Onze Ok (toch ook al ruim 80 jaar) ging (niet wetend) in de
trechter toen hij eruit kwam had hij het wel gehad en verdween voor een half uurtje
in een hottub.
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Jammer genoeg moesten we om een uur of 9 weer terug naar Haarlem maar lol
hebben we met zijn alle gehad. Nu maar hopen dat we volgend jaar weer
promoveren want dan gaan we weer wat leuks doen.
Om af te sluiten wil ik nog Klaas van Beek bedanken voor het regelen van de Bus en
de sponsoren die er voor gezorgd hebben dat we deze onvergetelijke avond met zijn
alle hebben gehad.

Een van de sponsors was: www.sportcafededuinen.nl

Charles Jansen

Duik in het verleden: zwembad de Houtvaart
In de komende maanden wil ik een aantal verhalen vertellen die terug gaan naar de
vroegste geschiedenis van het zwemmen in Haarlem.
Om het geheel in een historische context te plaatsen is de geschiedenis van het
zwembad De Houtvaart een zeer bruikbare kapstok. De eerste zwemclub in Haarlem,
H.V.G.B. werd immers in 1900 opgericht en het zou nog tot in de jaren '20 van de
vorige eeuw duren voor Stoop's bad werd geopend. Tot die tijd was de Houtvaart de
plek waar zwemmend en waterpolo spelend Haarlem elkaar tegen kwam. Ik dank de
"Vrienden van de Houtvaart" voor het beschikbaar stellen van de nu volgende tekst.
Herman J. van Lienden

Zware palen en drijfboomen
Op 1 januari 1874 kreeg Augustinus Anthonius Sprenger, geboren te 's Gravenhage
op 27 maart 1839, de onderwijzer èn eigenaar van de Gymnastiek-, Scherm- en
Dansschool, voor vijf jaar een vergunning tot het plaatsen van een zwem- en
badinrichting aan het Zuider Buiten Spaarne te Haarlem. Dit ter hoogte van de
Bakkerstraat, tegenover de voormalige buitenplaats Oosterspaarne. Op 24 mei 1874
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werd de badinrichting geopend. Aangezien het Spaarne ter plaatse 70 meter breed
was en voorzien van een goede bodem had de stedelijke opzichter J.E. van den
Arend positief over dit zwembad geadviseerd. Als bescherming tegen de scheepvaart
had hij 'het stellen van zware palen en drijfboomen' voorgesteld.

In 1878 kreeg A.A. Sprenger Sr. vergunning voor de aanleg van een tweede
zwemschool, nu aan het Noorder Buiten Spaarne ter hoogte van de Friesche
Varkensmarkt. Deze zou hoofdzakelijk worden gebruikt door 'den minder gegoede
man en het militair garnizoen'. Weer vier jaar later, op 5 mei 1882 kreeg Sprenger
van de Gemeente Haarlem een concessie voor 25 jaar om de zwemschool van het
Zuider Buiten Spaarne te verplaatsen naar de Oude Brouwerskolk aan de Houtvaart.
Ofschoon hij tevens over een vergunning beschikte om de zwemschool bij de
Bakkerstraat naar de oostzijde van het Spaarne te verplaatsen, deed hij dat niet.
Scheiding mannen en vrouwen
In 1884 werd in de Oude Brouwerskolk een nieuwe houten "Zwem- en Badinrichting
aan de Houtvaart" in gebruik genomen. Dat werd als volgt aangekondigd:

"Voor mannelijke personen zal er geopend worden op Zaterdag den 7 Juni
1884; voor dames en meisjes wordt de inrichting den 14 Juni 1884
opengesteld. De inrichting is voor vrouwelijke zoowel als voor mannelijke
personen dagelijks geopend van des morgens 6 uur tot 's avonds
zonsondergang. Voor de dames en meisjes is een afzonderlijk bassin, dat
geheel van de algemeene bassins is afgesloten, ingericht. Voor het
gebruik van eenen handdoek betaalt men 50 cents voor het geheele
seizoen, voor een maandelijksch abonnement f 4,50, voor twaalf kaartjes f
4,20, voor een enkel bad zonder handdoek 40 cents."
Met de vestiging van het nieuwe bad aan de Houtvaart kwam de inrichting aan het
Zuider Buiten Spaarne te vervallen. In 1904 werd het Houtvaart-bad uitgebreid met
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een tweede, haaks op het bestaande gelegen, gedeelte. Het totale 'Houtvaart'-bad
bestond vanaf dat moment uit twee gescheiden afdelingen, waarvan er één gratis
toegankelijk was.
De twee afdelingen waren, ofschoon tegen de Houtvaart aan gebouwd, geheel van
die vaart afgesloten. De bassins werden gevuld door drie putten, die tot een diepte
van 33 meter waren geboord. Het water uit de bassins werd op verschillende tijden
op last van de Gezondheidscommissie microscopisch en bacteriologisch onderzocht.
De heer Sprenger leverde kwaliteit:

"Steeds voldeed het aan de eischen, die aan goed badwater worden
gesteld."
Ingevolge een Raadsbesluit van 19
april 1905 werd de zwem- en
badinrichting aan het Noorder Buiten
Spaarne opgeheven. Op 16 juli 1927
werd om en nabij op de plek van het
in 1904 gebouwde gedeelte een
nieuw bad gebouwd. Dat is het bad
zoals wij dat nu nog steeds kennen.
Het bad bestond uit drie bassins: een
vijftig-meterbad dat door een houten
hekwerk over de breedte in tweeën was gedeeld en twee kleinere bassins voor
meisjes en jongens. Op het middenterrein waren kleedhokjes, instructieruimtes en
dienstruimtes. De symmetrie van de constructie was dus zó ver doorgetrokken,
geheel conform de tijdgeest, dat de scheiding van mannen en vrouwen ook in de
praktijk gerealiseerd kon worden.
Tarzan
Deze 'Houtvaart' was in den beginne voor het publiek ook nog kosteloos toegankelijk.
Een handdoek kon men huren voor 3 cent, een zwembroek voor 5 cent en een
badpak voor een dubbeltje. De krant sprak in 1927 bij de opening van een "modern
zwembad voorzien van eigentijdse mogelijkheden". Eén van die eigentijdse
mogelijkheden was het wegnemen van dat houten hekwerk, waardoor het vijftigmeterbad over de volle lengte kon worden benut.
Om die reden kwamen vele Olympische zwemmers van de Amsterdamse spelen in
1928 in 'De Houtvaart' trainen. Naast de Duitse ploeg waren er ook Amerikanen en
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onder hen de wereldberoemde Johnny Weismuller, die later als 'Tarzan' veel
successen zou boeken en in 1928 een zwemmer van superklasse was.
Ná 1945, toen het hout van het oude uit 1884 daterende 'dubbeltjes'-bad door de
oorlogsomstandigheden in diverse kacheltjes was opgestookt, werden er
entreegelden geheven. Inmiddels was er geen sprake meer van enig particulier
initiatief en werd het zwembad geheel geëxploiteerd door de Gemeente. Het bad had
destijds niet alleen een functie voor Haarlem Zuid-West. Uit de verre omgeving
kwam men op het enige openluchtbad af. Sociaal gezien had het bad, vooral later
toen het schoolzwemmen (het ma-wo-vrij en di-do-za zwemmen!) ontstond, een
belangrijke functie en uiteraard was het er op warme dagen vaak overvol.
Veiligheid
Soms kwam het voor dat de politie de toegang tot het
bad moest regelen, want anders werd het te vol en dus
te gevaarlijk en onmogelijk om toezicht te houden. Het
water was destijds nog niet zo doorzichtig als nu.
Daarom werd er veel van het personeel geëist. Hoewel
het personeel primair aanwezig was voor het lesgeven,
moest de veiligheid ook terdege in acht genomen
worden. Na de zwemuren werden de kleedcabines dan
ook geïnspecteerd en wanneer daar kleren waren blijven
liggen werd er direct alarm geslagen, want je wist maar
nooit of er nog iemand in het water lag.
In 1969 heeft de 'Houtvaart' voor het laatst een fikse opknapbeurt ondergaan. Aan
de westzijde van het gebouw werd een aanbouw gerealiseerd waarin een nieuwe
filterinstallatie werd ondergebracht, die het mogelijk maakte om het water binnen vijf
uur te verversen. Ook kwam daar een lang verbeide verwarmingsinstallatie, die het
publiek met nog meer plezier te water liet gaan. Het vijftig-meterbad en de twee
kleine pierebadjes werden helder groen geschilderd, en in de bodem werden plastic
aan- en afvoerbuizen aangelegd.
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Monument
In 1986 pakten zich donkere wolken boven de 'Houtvaart' samen. Sluiting van de
Houtvaart stond op de lijst van het College van B&W als één van de maatregelen om
de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen. Gelukkig kwam de Haarlemse
bevolking daartegen massaal in opstand en de in 1991 opgerichte 'Vereniging van
Vrienden van de Houtvaart' zorgde er mede voor dat de plannen van het
gemeentebestuur vooralsnog niet uitgevoerd konden worden. In 1999 verleende
rijksmonumentenzorg 'De Houtvaart' de status van monument. En de 'Vrienden', die
inmiddels een groot deel van de exploitatie van het bad verzorgen, zijn nu nog
steeds druk doende om het bad voor sluiting te behoeden.
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