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Van de redactie

De Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. De verandering van
vormgeving had een praktische aanleiding. Peter Sohl, die de layout
verzorgt, beschikt over een nieuw verwerkingssysteem, waarmee hij
sneller en efficienter de Nieuwsbrief kan opmaken.
Verandering van spijs doet eten. De redactie hoopt dat de nieuwe
vormgeving u aanstaat en tot lezen van deze gevarieerde Nieuwsbrief
uitnodigt. De clubkrabbel en de lijst met nieuwe leden zijn door
omstandigheden komen te vervallen. In het volgende nummer pakken
we de draad weer op.
De deadline voor het inleveren van kopij voor het volgende
nummer is vrijdag 8 juni 2012.
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Beste ZVHaerlemmers,

Van de voorzitter

Dinsdag 27 maart hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden,
waarin we met de aanwezigen hebben gesproken over onze club, over het
afgelopen jaar en over de toekomst. Nogmaals dank aan
iedereen die de moeite heeft genomen om met het bestuur na
te denken over het wel en wee van onze club.
In de vergadering zijn
gekomen, waarbij met
(zwemABC) kinderen,
vrijwilligersbeleid centraal

lastige onderwerpen aan de orde
name de werving van elementair
de financiële situatie en ons
hebben gestaan.

Welkom aan Bert Kalter, die als combinatiefunctionaris gaat
meehelpen om ons vrijwilligersbeleid vorm te geven.
Ons jaarresultaat was niet positief, en aanleiding om in de voorbereiding
naar volgend seizoen kritischer te kijken naar onze uitgaven. Gelukkig
hebben we een prima draaiend clubhuis, en dat compenseert het verlies
dan weer een beetje!
In de vergadering hebben we Siebren Aldershof welkom geheten als nieuw
bestuurslid, met portefeuille wedstrijdzwemmen. Siebren, goed dat je er
bent, en welkom in het bestuur!
Helaas hebben we afscheid genomen van Ineke Huizinga als secretaris.
Ineke heeft in het bestuur een grote bijdrage geleverd tijdens de
fusieperiode. Niet alleen als secretaris, maar ook als kritisch bestuurslid dat
vaak de spijker op zijn kop sloeg in moeilijke discussies. Nogmaals dank
voor al je hulp!
Goed nieuws uit de scheidsrechtershoek. Eigenlijk kon ik mijn ogen niet
geloven toen ik hoorde dat er maar liefst 10 (tien!) aanmeldingen zijn voor
de cursus. Laten we niet te vroeg juichen  iedereen moet immers ook nog
slagen  maar ik ben heel blij dat we samen de noodzaak hebben ingezien
van het leveren van scheidsrechters!
Onze zwemploeg heeft in een spannende competitieafsluiting het behoud
in de ACompetitie afgedwongen. Eigenlijk wel verrassend, omdat er veel
teveel afmeldingen waren bij de laatste competitiedag. Onze trainer Wim
ten Wolde heeft zich daar terecht boos om gemaakt. Als je namelijk in een
ploeg zwemt (en ook bij zwemmen is dat zo), dan mogen we toch
tenminste van je verwachten dat je de 4 competitierondes zwemt en
daarmee de club helpt!
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Op donderdagavond 19 april zal de leverancier van onze clubkleding in het
clubhuis aanwezig zijn. Op die avond kan alle kleding worden gepast, en
meteen worden gekocht. Je bent dan ook in de gelegenheid om te
bestellen.
Tenslotte een herhaald verzoek aan alle ouders die hun kinderen
begeleiden in de kleedruimtes. Binnen onze club hebben wij een afspraak
dat de VADERS met hun zoon en/of dochter in het heren kleedhok
omkleden, en dat de MOEDERS met hun zoon en/of dochter in het dames
kleedhok omkleden. Dank voor uw medewerking!
Tot de volgende keer!
Ad Lindeman
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Wil Doesburg Smits-De Rooij
Zaterdag 25 februari, is na een slopende ziekte Wil Doesburg
Smitsde Rooij overleden. Wil is van 1984 tot 1998 secretaris
geweest van ons bestuur. Zij heeft nog tot haar ziekte actief les
gegeven aan de kinderen bij het diplomazwemmen. Wil is 64 jaar
geworden.
Omdat onze club altijd op zoek is naar lesgevers, begon Wil in
1986 les te geven in zwembad De Planeet. En als we gemakshalve
2011 nog meetellen als lesjaar, dan heeft Wil dus 25 jaar
onafgebroken bij ons lesgegeven! En wat daarbij het meeste
opviel, was dat ze er ALTIJD was. Wil was er, en als er extra met
de kinderen geoefend moest worden om ze toch zeker dat diploma
te laten halen, dan was zaterdagochtend 8.00 uur ook geen
probleem. 25 jaar lesgeven, twee lessen per week, 40 weken per
jaar, dat zijn 2000 lessen!!! Meehelpen hoorde voor Wil bij het
verenigingsleven.
De vereniging is Wil ontzettend veel dank verschuldigd voor alles
wat Wil voor de club en voor al die kleine diplomazwemmertjes
heeft gedaan. Wil, dank je wel!
Bestuur en leden ZV Haerlem
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Feestavond!

Zaterdagavond 28 april 2012 organiseert ZV Haerlem
een spetterende feestavond met live muziek van IMPACT!
Alle leden zijn van harte welkom in het clubhuis, aanvang 21.30 uur.
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Doe mee aan de Olympische Pinksterspelen 2012!

Het jaar 2012 is zoals iedereen weet weer een jaar om de top te bereiken.
Sporters, sportbonden en publiek maken zich op voor weer een Olympische
gedachte.
Ook ZV Haerlem heeft vele potentiële deelnemers voor de Pinkster variant
van de Olympische Spelen. Alle 5 de Olympische ringen kunnen en moeten
vertegenwoordigd worden. De 5 afdelingen (zwemmen, waterpolo,
elementair, stickerzwemmen, RO&O) maken de continenten vol.
Het heilige Olympische vuur zal per fakkel alle continenten afgaan
om de sporters aan te ‘vuren’ om zich voor te bereiden op dit
spektakel.
Het Olympisch Pinkster Comité
heeft de stad Bergen op Zoom
verkozen tot locatie alwaar
het Olympisch Tenten Dorp
zal worden opgeslagen op
camping
Bergse
Zand
(voormalig de Heide). Mocht
je een luxe paard zijn die
niet graag c(r)ampeert: er zijn
luxe villa’s (lees bungalow tent
met alles erop en eraan, of sta
caravans) te huur.
Het motto van de OPS is natuurlijk:
‘Meedoen is belangrijker als winnen’. Hoewel,
als je eenmaal binnen bent wil je natuurlijk het beste
eruit halen! Behalve sportieve deelnemers van alle
leeftijden kunnen bobo’s, juryleden, verzorgers, fans,
ouders en andere aanhang, zich ook aanmelden, want deze zijn onmisbaar
in een evenement als de OPS.
De Spelen worden geopend op vrijdag 25 mei om 21.00 uur en weer
gesloten op maandag 28 mei rond 16.00 uur.
Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid naar Bergen op
Zoom komt en voor zijn eigen hachje zorgt. Dus jonge kinderen alleen
onder begeleiding van ouders of andere volwassenen die voor de
verzorging garant staan. Let op: deelname aan deze OPS staat open voor
alle leeftijdscategorieën. Dus volwassenen (ouders, tante, oom, opa, oma)
mogen ook meedoen. U kunt ook met andere leden van uw sportbond
overleggen.
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Na de Openingsceremonie zullen de deelnemers worden ingedeeld in teams
van gelijke sterkte. In iedere ploeg varieert de leeftijd van jong tot oud.
Gedurende het hele weekend strijden deze ploegen tegen elkaar met
verschillende takken van sport (lees spellen), waarbij vrijdag avond/nacht
een pittig snelwandel onderdeel op het programma staat (de kleinsten
hebben de keus om dan in het Olympisch Dorp te blijven). Op
zaterdagavond kunnen deze jonkies zonder moeite wel meedoen.
Op zondag is er een officieel gedeelte
met een heerlijk VIP banket van de
BBQ.
De limieten om deel te mogen
nemen aan deze Spelen zijn vrij
eenvoudig: schrijf je in op de lijst
in het clubhuis of meld je aan bij
m.blokwildschut@ziggo.nl.
Noteer daarbij je leeftijd en of je
actief deelneemt of alleen gezellig
supportert.
Het inschrijfgeld wordt voldaan bij
aankomst in het OPD. Dit zal € 37,50 p.p.
zijn (inclusief het VIP banket op zondag).

Voorbereidingscommissie Olympische Pinkster Spelen
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Zwemvereniging ZV Haerlem start pilot voor
uniek kennismakingsproject KNZB

Februari 2012  Haarlem. Om kinderen op een speelse manier kennis te
laten maken met de diverse zwemsporten, is ZV Haerlem door de KNZB
(Koninklijke Nederlandse Zwembond) uitgekozen deel te nemen aan de
pilot van Swimstar. Dit jeugdkennismakingsproject houdt in dat kinderen in
vier lessen via spelletjes en trucjes de vele facetten van de zwemsport
ervaren. Duiken, sprongen maken, schieten op doel, racen, alles komt
voorbij. Belangrijk neveneffect is dat de kinderen meteen ook op een veilige
manier leren spelen in het water. ZV Haerlem start op 14 April 2012 met
de eerste van vier lessen. Voor slechts € 5,00
Swimstar
Swimstar is het KNZB kennismakingsproject voor kinderen die hun B of C
diploma hebben behaald. In 4 lessen komen alle onderdelen van de
watersporten
wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen, schoonspringen
en waterpolo voorbij middels diverse
spelletjes. Kinderen sparen intussen om
een echte STAR te worden (via de
lessen Shoot, Trick, Action en Race)
en werken tegelijkertijd aan hun
veiligheid in het water. De pilot is
bedoeld om te kijken in hoeverre
het
project
effectief
is,
gebruiksvriendelijk
voor
verenigingen en leuk voor kinderen. Op
basis van deze informatie zal de KNZB
werken aan optimalisatie van het jeugdkennismakingsproject ten einde dit
landelijke te implementeren.
Ambassadeur
De KNZB vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen op deze wijze
kennismaken met de zwemsporten en veilig leren spelen. Vrijwel alle
kinderen op jonge leeftijd moeten leren zwemmen zodat zij zichzelf (en
anderen) kunnen redden als zij te water raken. Maar kunnen zwemmen is
niet alleen praktisch, maar ook gezond en vooral leuk om te doen. Pieter
van den Hoogenband is ambassadeur van Swimstar. De record
medaillewinnaar op WK’s, EK’s en Olympische Spelen ondersteunt de
gedachte dat alle kinderen in Nederland niet alleen goed kunnen zwemmen,
maar ook kunnen spelen en sporten in het water.
Voor meer informatie of opgeven
stickerzwemmen@zvhaerlem.nl
Renata Jansen, 0235391707.
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RO en O vrijdagavondgroep Elise en Hermine

Inmiddels is het lente, maar tijdens de winterperiode van 2011 hebben we
zeker niet stilgezeten. De afgelopen ROenO vrijdagavonden hebben onze
zwemmers hard getraind, veel geleerd en plezier gemaakt! Dat plezier
maken was zeker aan de orde tijdens ons jaarlijkse etentje.
Het sneeuwde niet .... de regen kwam met
bakken uit de hemel, maar water is ons
niet vreemd. Op 17 december jl. hadden
we afgesproken bij de Japanner Kaneda
aan het Houtplein. Gezellig met ons allen
het oude jaar vaarwel zeggen en het
nieuwe
inluiden.
De
gehele
bovenverdieping was voor ons … gelukkig
maar, want er werd veel gepraat en
natuurlijk gelachen. Bovendien werden we
(Elise en Hermine) door de zwemmers
verrast met een prachtig kerststuk en
speech! Dank.
De zwemmers Tousanna Wijkhyuzen en André Kieft hebben in 2011 hard
gewerkt aan het onder de knie krijgen van de diverse zwemvaardigheden
voor het behalen van het Cdiploma. Datum afgesproken etc. etc. Maar ja,
het diplomazwemmen was op vrijdagavond 3 februari gepland.
Voorafgaande aan deze avond was er zeer veel sneeuwval … gevolg vanuit
Vogelenzang over de zeer besneeuwde wegen, dat is niets voor mij, dus
het diplomazwemmen ging niet door. Afbellen, mailen etc. etc. en Elise …
zij woont gelukkig dichtbij het zwembad en heeft de zwemmers die het
weer wel hadden getrotseerd onder haar hoede genomen.
Vrijdag 17 februari 2012 hebben Tousanna
en André hun Cdiploma gehaald! Zowel
Tous als André hadden de nodige (familie)
fans meegenomen. Wil Heijen nam het
diplomazwemmen af en was zichtbaar
onder de indruk van de zwemkunst van
beide afzwemmers. Onder luid geklap en
enthousiasme ontvingen Tousanna en
André
hun
welverdiende
Cdiploma.
Gefeliciteerd!
Elise en ik zijn natuurlijk trots op al onze zwemmers. Onze wens voor 2012;
blijf komen, zwemmen is een mooie sport die je tot op hoge leeftijd kunt
beoefenen!
Hermine
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Zwemploeg blijft in A-klasse

De zwemploeg heeft er zondag 11 maart voor gezorgd dat ze ook volgend
jaar in de Aklasse blijft zwemmen. De ploeg eindigde op de 24e plaats en
is daarmee het volgend seizoen verzekerd van deelname in de Aklasse.
Hoofdtrainer Wim ten Wolde was erg blij met dit resultaat. Handhaving in
de Aklasse was een van de doelstellingen van dit seizoen. De prestatie is
vooral erg goed, omdat er na vorig seizoen veel sterke zwemmers zijn
vertrokken.

Open Water Wedstrijd Spaarnwoude

Zondag 17 juni 2012 organiseert ZV Haerlem de Open Water Wedstrijd in
Spaarnwoude. Iedereen met een startnummer kan uitkomen op de
wedstrijdonderdelen.
Als recreant kunt u ook deelnemen aan dit bijzondere festijn. Wie het open
water zwemmen wil ervaren kan zich inschrijven voor de prestatietochten.
Informatie www.zvhaerlem.nl
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Gé Wildschut Bokaal voor Stan Blok

De Gé Wildschutbokaal wordt ieder jaar tiijdens de Jaarvergadering
uitgereikt aan een veelbelovende zwemmer of zwemster die zowel in het
het zwemmen (binnen en buitenwater) en in het waterpolo presteert.
De bokaal is vernoemd naar Gé Wildschut (DWR, Njord'59 en
Rapido '82), vader van Monique BlokWildschut en Remco
Wildschut. Widschut was een totaalsportman: zwemmer in binnen
en buitenwater, waterpolospeler en trainer. Gé is op 49jarige
leeftijd overleden in 1987. Om de herinnering aan Gé te laten
voortleven is deze wisselbokaal naar hem vernoemd.
Dit jaar is de winnaar: Stan Blok. Stan, de zoon van Jaap Blok en
Monique BlokWildschut, treedt hiermee in de sporen van zijn
grootvader. Stan is een groot talent en voldoet in alle opzichten
aan de criteria. Hij kreeg naast de wisselbokaal nog een eigen
beker, bloemen en een cadeaubon.
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Zwemmen

Twee varkensblazen heb ik aan mijn lijf:
een kikker die verkeerd heeft leren kwaken.
Records zijn er voorlopig niet te maken.
Ik mag al dankbaar zijn wanneer ik drijf.
Had ik tenminste kieuwen aan mijn kaken,
het water was een aangenaam verblijf.
Verdrinkingsangst maakt alle spieren stijf.
Nu geen paniek om in paniek te raken.
Al sla ik met mijn handen en al spat
ik watertrappend water op zodat
het schuimend opstuift in een regenboog 
het draagt mij niet. Van water is heel tastbaar
het draagvermogen niet met mij belastbaar.
Mijn zinkgehalte is misschien te hoog.
Kees Stip
(Uit: Hij dicht zo licht. Amsterdam: Ooievaar, 1996)

Bron: http://www.beeldengeluidwiki.nl
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