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Van de redactie
Beter te laat dan niet, de redactie van de Nieuwsbrief wenst u een
voorspoedig en sportief 2013!
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In deze Nieuwsbrief onder meer een uitgebreid verslag van de RO&O
groep. ZV Haerlem is  ook buiten het zwembad  een levendige
sportvereniging is. Dat mag blijken. Veel leesplezier!
De deadline voor de eerstvolgende Nieuwsbrief is 22 maart 2013.
Nieuwsbrief@ZVHaerlem.nl

en banenzwemmen
De stekker gaat er nog
lang niet uit!
Nieuwe leden
Swimming Studies
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Jaarcontributie
Beste leden van ZV Haerlem,
Wij willen iedereen dringend oproepen om de facturen voor contributie zo
spoedig mogelijk te voldoen. Helaas hebben wij in de afgelopen periode
moeten constateren dat steeds meer facturen te laat worden betaald.
Dit heeft ons genoodzaakt om strenger te moeten herinneren en
aanmanen, hetgeen we niet graag doen! Doe ons een plezier alstublieft
door uw rekeningen te betalen.
Mocht u om dringende redenen gebruik wensen te maken van een
betalingsregeling, neemt u dan contact op met onze penningmeester, of
ledenadministratie, via ledenadministratie@zvhaerlem.nl
Dank voor jullie medewerking!
Bestuur ZV Haerlem

Van de voorzitter
Beste ZVHaerlemmers,
Met het risico dat als deze nieuwsbrief uit komt, ik meteen
schromelijk te laat ben, wil ik toch de gelegenheid te baat nemen
om al onze leden, U dus, het allerbeste te wensen voor het nieuwe
jaar!
Het jaar 2013 is prima begonnen, maar neemt u mij niet kwalijk als
ik daar straks pas op terugkom en eerst even kort terugblik naar
het eind van 2012. In de maand december namelijk was het weer
"volle bak" voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.
Op 14 december hebben we voorafgaand aan onze
vrijwilligersborrel op indrukwekkende wijze afscheid genomen van
Ok van Batenburg en Henk Rookhuiszen. De heren hebben de club niet
verlaten, maar zijn wel gestopt met hun activiteiten. Vele oudgedienden
waren aanwezig, en hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de
uitreiking van de gemeentelijke Penning van Verdienste door de Haarlemse
wethouder sport, de heer Jack van der Hoek. Op 19 december is Marc
Evers uitgeroepen tot sportman van het jaar in de categorie Haarlemse
sport specials. Twee dagen later was er alweer het traditionele
Oliebollentoernooi, gevolgd door de populaire Nieuwjaarduik in Zandvoort,
onder de altijd bezielende leiding van Milo Gerritsen.
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En daarmee (zoals beloofd) alweer aanbeland in het nieuwe jaar, waar we
op 5 en 6 januari de Haarlemse waterpolodagen hebben gehad. Een leuk
evenement met enthousiaste deelnemers!
Vorige week, tijdens onze nieuwjaarsreceptie, heb ik een vooruitblik
gegeven naar het jaar 2013, waarbij we in de verschillende disciplines van
onze vereniging weer op successen mogen gaan rekenen, maar ook hard
zullen moeten werken om onze doelen te bereiken. Bij de afdeling
elementair zwemmen (voor de diploma's A, B en C) zullen we onze
opleiding op het traditioneel hoge niveau moeten houden, om daarmee de
aanwas van nieuwe kinderen te garanderen. De doorstroming, na het
diplomazwemmen, naar het stickerzwemmen en de hogere diploma's gaat
prima, en het enthousiasme om dan weer door te stromen naar onze
sportafdelingen is groot. Binnen die sportafdelingen hopen we bij het
zwemmen op behoud in de A competitie, terwijl we bij de waterpolo
afdeling (op selectieniveau) zomaar twee hoofdklasse ploegen zouden
kunnen hebben; bij de dames en bij de heren. Wie weet!?
Sommige hoofdklasseverenigingen hebben het initiatief genomen tot
oprichting van een topsportfederatie, om daarmee het topwaterpolo in
Nederland een positieve impuls te geven door professionalisering en de
daaruit voortvloeiende interesse vanuit media en bedrijfsleven (lees: het
genereren van sponsorinkomsten). Wij hebben gemeend vooralsnog niet in
te stappen in zo'n federatie, omdat lidmaatschap ook verwachtingen wekt
die wij nu (nu!) niet kunnen waarmaken. We zullen 2013 gebruiken om met
onze leden hierover in discussie te gaan.
Binnen onze afdeling RO&O (anders gezegd: "doelgroepen zwemmen")
loopt het prima, echter op sommige uren kunnen we best extra leden
gebruiken. We zullen met de diverse groepen in gesprek gaan om te bezien
waar extra leden welkom zijn. En dat er behoefte is aan (bijvoorbeeld)
zwemmen voor ouderen, of zwemmen voor mensen met een beperking, is
een feit.
Wij hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie ook "De Steen" uitgereikt aan
twee leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze
club. Zoals ik al zei, wat mij betreft is de titel "vrijwilliger van het jaar"
eigenlijk een onderwaardering, omdat de steen eigenlijk beter kan worden
gezien als een oeuvreprijs voor een lange staat van dienst! Ik heb de steen
mogen uitreiken aan John en Tiny Huizinga voor hun gezamenlijke
inspanning bij NVAHHC en ZV Haerlem. Zwemcommissielid, Zwemtrainer,
Jurylid, Elementair lesgever, Ledenadministrateur..... zomaar een kleine
opsomming van de veelheid aan functies die John en Tiny hebben bekleed
sinds de jaren 70! John, Tiny, het is toch nog goed gekomen met de
bloemen (....), namens alle leden heel veel dank!
Beste leden van ZV Haerlem, ik wens jullie allemaal een zeer sportief en
gezond 2013!
Tot de volgende keer, Ad Lindeman
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Paaskamp

Ja hoor…het is alweer bijna zover…nog een paar maandjes slapen en dan gaan we weer op
paaskamp!! Hierbij ontvang je het inschrijfformulier voor dit te gek, gave, dolle, idiote, maffe, maar
vooral hele gezellige paasweekend! Schrijf je snel in want je weet het…voor je het weet…zit het
hartstikke vol! Zorg dus dat jouw inschrijving snel binnen is!
Wanneer: met Pasen natuurlijk (van 29 maart t/m 1 april 2013)
Waar: een van onze eilanden! 
Met wie: Zwemmers van ZV Haerlem (waterpolo, wedstrijdzwemmen, hogere diploma’s,
stickerzwemmen, elementairzwemmen, etc.)
Hoe oud: 8 t/m 19 jaar!
Kosten: €95,- incl. verzekering (excl. Annuleringsverzekering)
(betaling geschied via een factuur na inschrijving)
Het thema: dat verklappen we lekker nog niet…je kent ons…we geven alleen maar hints!
Wil jij mee? Schrijf je dan snel in via onderstaande inschrijfstrook en stop deze in de daarvoor
bestemde brievenbus in het clubhuis (op de bar)! Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op
met Rutger Bolwijn via: rutger@zvhaerlem.nl
Hopelijk zien we jullie allemaal!
Groetjes van de Leiding
(Fleur Vermolen, Jeroen Koster, Lian Elfering, Morgan Tuyn, Sabina van de Zanden,
Mario Wiedeman, Chantal Bakhuis, Mick Weijers, Esther Schouten & Rutger Bolwijn)

INSCHRIJFSTROOK (inleveren in ‘brievenbus’ op bar in clubhuis)
Naam:______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode:_______________________ Woonplaats:_________________________________
Telefoon:_______________________ Geboortedatum:______________________________
Emailadres:_________________________________________________________________
Allergieën:________________________________________ Dieet:____________________
Medicatiegebruik:___________________________________________________________
Mijn ouders kunnen ons brengen en/of halen:
0 brengen 0 halen 0 brengen én halen
(het rijschema wordt ca. 2 weken voor

Handtekening
Ouders/Verzorgers: ________________________________

vertrek bekend gemaakt via e-mail)

Naast mij kunnen er nog ______ kinderen in de auto.
Afscheuren langs de lijn en dubbelgevouwen in de brievenbus stoppen.
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Brevetzwemmen
Op zaterdagavond vindt het brevetzwemmen plaats. Een leuke
zwemmersgroep die op een gezellige en sportieve wijze hun prestaties
levert. Met een afwisselend programma waarin aandacht wordt besteed aan
de techniek van de zwemslagen, het sprinten en duur zwemmen, trainen zij
voor een Brevet, Coopertest of afstands diploma.
In 2012 is er ruim 66 kilometer per persoon gezwommen. De laatste
zwemzaterdag voor de zomerstop hebben we volgens traditieafgesloten
met een gezellige avond waar iedereen weer iemand had meegenomen. De
avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
In 2012 hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Zij zijn
vol enthousiasme begonnen en hebben hard getraind, door hun inzet
hebben zij op 8 december 2012 met succes een brevet behaald. De
volgende personen hebben hun brevet in ontvangst genomen.
Laura Tiersma
Inger van der Kemp
Renzi Kersbergen
Stephanie Arnaud de Calavon
Aurélie Husslage
Anne Kloos
Anneke Brakenhoff
Lisa Tiersma
Tycho Sleper

Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet

1
1
1
1
1
2
2
3
4

Ook is op 8 december de Coopertest gezwommen. De afgelegde afstand
geeft in combinatie met de leeftijd de conditie van de zwemmer aan. De
zwemmers hebben hiervoor een afstands diploma ontvangen.
En dan is er ook afgelopen jaar flink getraind op duur zwemmen. Op 24
november hebben een aantal zwemmers een uur lang nonstop
gezwommen. Zij hebben het Certificaat 60 minuten duur zwemmen
ontvangen.
Allen gefeliciteerd!
Het was een sportief jaar waarin een ieder weer naar eigen kunnen een
prestatie heeft neergezet. Heb je zin om een keer mee te zwemmen neem
dan contact op met het Brevet Team.
Groet,
Brevetteam
Ed Dekker en Ben Hoekstra
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Marc Evers Baan
Voor zijn fenomenale prestaties tijdens de Paralympische Spelen is
clubgenoot Marc Evers vele malen in het zonnetje gezet. Wie goed kijkt in
het voorste bad van zwembad De Planeet ziet dat, onder het startblok van
baan 2, een tegel is ingezet met daarin  als blijk van grote waardering  de
inscriptie ´Marc Evers Baan´. Marc is alweer in training voor Rio de Janeiro.
Tussendoor is hij geridderd en uitgeroepen tot sportman van het jaar van
de gemeente Haarlem in de categorie Sportspecial. Tijdens de huldiging in
zijn woonplaats Hillegom kreeg hij de Gouden Hangkous.
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Poloavond door de ogen van een ex-mopperkont
Haarlem, zaterdag 13 oktober 2012
De hele dag een beetje lopen darren en dan denk je bij jezelf: 'moet die
avond zo lang duren?' Totdat een telefoontje me wakker schudt. 'He Opa,
denk erom, ik moet om kwart over zes al spelen'. Ik zeg: 'Bedankt Robin, ik
zal er zijn'.
Tegen Brandenburg wordt onder de bezielende leiding van interimcoach
Hans van der Mast met ruim verschil gewonnen. Er moet wel worden
vermeld dat de tegenstander vanwege vakanties geen enkele wissel had.
Desalniettemin een hele leuke wedstrijd van een goed spelend Haerlem.
De vrouwelijke coach van Brandenburg had het ondanks de nederlaag zo
gezellig, dat zij mij uitnodigde om de uitwedstrijd in Bilthoven bij te wonen.
Dit alles onder het toeziend oog van mijn eigen vrouw. Nee, nee, hier is
geen woord van gelogen. Het enige dat mogelijk meespeelt is het feit dat ik
de vorige dag naar de kapper was geweest.
Wat mij nog het meeste deugd doet is dat ik de woorden van de voorzitter
eindelijk naast me neer kan leggen. Als ik Ad Lindeman tegenkom is het
altijd: 'He oude mopperkont!' Op het moment dat ik deze woorden op
papier zet gaat ook de zon schijnen. 'Ad, ik voel me happy na deze
wedstrijd'.
Na het jonge talent kwam de 'vergane glorie' in actie. In een gesprekje voor
de wedstrijd tegen VZV vraag ik aan de heren Sohl en Van der Steen: 'Mag
ik het nog beleven dat er weer eens wordt gewonnen'? 'Ja', zegt Koen Sohl,
'we worden nu echt oud'.
Nou Koen, ik heb thuis het poloboekje erbij gepakt en kom tot de volgende
conclusie. Een selectie van 15 man en een totale leeftijd van 818 jaar is een
gemiddelde van 55 jaar. Als je dan op deze avond met ruime cijfers van je
tegenstander wint, terwijl de sterspelers Aalmoes (66), Willemze (58) en
Wildschut (50) ontbreken, dan denk ik dat we het Museum van Oudheden
nog even kunnen overslaan. En een beetje meer aandacht moeten
schenken aan het oude goud van ZV Haerlem 5.
Ik heb genoten en mijn buurman Ruud Kloek viel zowat van zijn stoel van
plezier. Heren, hoe de uitslag tegen de snotneuzen van Heren 4 ook moge
zijn ik ben trots op jullie!
Hartelijke groet,
Piet Stam, exmopperkont
PS
Onze hartelijke dank voor alle leuke attenties bij onze verhuizing.
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Zwemmen en bewegen met een beperking

Zwemvereniging Haerlem
Zwemmen en bewegen
voor mensen met een beperking
Wij hebben weer plaats voor volwassenen en
ook kinderen, vanaf 6 jaar, met een beperking,
die hun diploma’s willen halen.
Wij zwemmen iedere vrijdagavond van 18.30 - 19.30 uur
met deskundige begeleiding in zwembad de Planeet
in Haarlem Noord. Wij hebben de beschikking over een til lift
en diverse rolstoelen voor gebruik rondom het zwembad.

IS
GRAT
N
ESSE
L
F
E
PRO
Meer informatie op:
zwemmen.beperking@zvhaerlem.nl
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Aquarobic, aquajoggen en banenzwemmen

Zwemvereniging Haerlem

Aquarobic / aquajoggen
en banenzwemmen.
Op de woensdagavond bieden wij de mogelijkheid voor
aquarobics of aquajoggen aan, in combinatie met
banenzwemmen, in zwembad De Planeet.
Onder begeleiding van een gediplomeerde instructrice,
lekker 3 kwartier op muziek oefeningen in het water,
voor of na het banenzwemmen.
Alleen banenzwemmen is ook mogelijk, zowel
op de woensdagavond als op de maandagavond
Kijk op onze website voor de tijden,
mogelijkheden en kosten.
www.zvhaerlem.nl
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De stekker gaat er nog lang niet uit!
Het is alweer lang geleden, maar we willen u het verslag van het uitje van
de RO&O groep (vrijdagavond groep Elise en Hermine niet onthouden. Op 7
en 13 juli 2012 ging deze zwemgroep op stap onder het motto 'De stekker
gaat er nog lang niet uit... en de vlam blijft nog lang branden voor het
zwemmen op vrijdagavond bij ZV Haerlem!
Elk jaar lukt het weer om een seizoensafsluiting te organiseren. Dit jaar
hebben José, André, Cees, Alex, Hermine, Annika en Hans er hun energie
ingestoken.
Zoals in de uitnodiging van Annika was aangegeven verzamelden we bij
zwembad De Planeet stapten we op de fiets om over de nieuwe Vondelbrug
de
Waarderpolder
in
te
trekken. Het was schitterend
weer en het beloofde een
fantastische dag te worden.
Bezoek aan
Bedrijfsvoeringcentrum
Liander in de
Waarderpolder van
Haarlem
Als eerste stond op het
programma een bezoek aan het Bedrijfsvoeringscentrum van Liander dat in
de Waarderpolder is gevestigd. Vanuit dit centrum worden alle gas en
elektriciteitsnetten van Liander in Nederland beheerd en worden
werkzaamheden, storingen en calamiteiten gecoördineerd.
Sjoerd van Netmanagement was bereid om ons op zijn vrije zaterdag te
ontvangen. Hij vertelde ons wat Liander doet en liet ons een
indrukwekkende film zien over wat er allemaal moet gebeuren om het licht
en de kachel te laten branden. Ook stond hij stil bij de activiteiten die
Liander nu al doet om de gas en elektriciteitsnetten geschikt te maken
voor al die ontwikkelingen die de verduurzaming van de energievoorziening
moeten gaan waarmaken. Denk dan even aan zon, wind, waterkracht en
getijdeenergie maar ook aan biogas en waterstof dat op termijn steeds
meer de huidige rol van het aardgas zullen overnemen. Daarnaast vragen
ontwikkelingen als rijden op elektriciteit en aardgas, en het zelf opwekken
van stroom met je eigen HR eketel ook de nodige aandacht om alle
energievraag en –aanbod op elke minuut van de dag exact op elkaar
afgestemd te houden.
Hans vertelde over hoe Liander van oudsher verbonden is met de
gasvoorziening in Haarlem. Hij ging vanaf Liander nu steeds verder terug in
de tijd en kwam uiteindelijk uit bij het toen al multinationale Engelse bedrijf

10 | NIEUWSBRIEF VAN ZWEMVERENIGING HAERLEM - JANUARI 2013

Imperial Continental Gas Association dat al in de negentiende eeuw
gasfabrieken exploiteerde in Nederland. Dit bedrijf fabriceerde vanaf 1837
in de gasfabriek aan de Zijlvest, hoek Raaks stadsgas voor de gaslantaarns.
Er ontstond een geanimeerde discussie over energierekeningen en wat daar
wel allemaal op stond en er werden kritische vragen gesteld over de
opsplitsing van het energiebedrijven in bedrijven die de kabels en leidingen
beheren en bedrijven waar je het gas en de elektriciteit koopt, en waar zo'n
splitsing allemaal goed voor is.
René van het Storingsmeldpunt vertelde hoe zijn team de mensen te woord
staat als zij het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit 0800
9009 bellen en hoe ze er voor zorgen dat als er een stroomstoring is en
iedereen gaat bellen met SMSberichtjes op de hoogte wordt gehouden.
Rick van het Centraal Meldpunt Gas vertelde over hoe een gasstoring wordt
behandeld en hoe geavanceerde systemen hen daar bij helpen. Op
manshoge beeldschermen wordt relevante informatie geprojecteerd en
kunnen schakelingen voorbereid worden zodat de monteurs in het veld met
de juiste informatie aan de slag kunnen om de storingen te verhelpen.
Doordat iedereen zo geïnteresseerd was dreigde het programma al uit te
lopen. Jammer genoeg moesten we daardoor al vertrekken terwijl er nog
zoveel te vragen en te vertellen was. Maar iedereen vond het toch heel er
leuk om eens achter de schermen te kijken. We bedankten Sjoerd en de
anderen voor hun uitgebreide verhaal en stapte weer de fiets op om aan de
tocht naar de camping beginnen.
Lunch op camping Vafamil Natuurpark Kennemerduinen Overveen
Het liep immers al tegen de middag en het was nog een eindje fietsen naar
de duinen. Als hongerige wolven baanden we onze weg van oost naar west.
En de beloning was rijkelijk. José had met de campingbeheerders afspraken
gemaakt zodat we na de fiets te parkeren praktisch direct aanvallen.
Met een uitgebreid buffet met brood, beleg salades en kroketten kon je een
heerlijke lunch samenstellen. En als je daar trek in had kon je ook nog
vooraf een goedgevulde soep nemen.
Deze camping is eigenlijk de stamcamping van José want zij komt daar al
vanaf dat de kinderen klein waren. Zij kent de mensen dan ook goed. Het is
wel genieten daar hoor. De zon scheen en met een prachtig uitzicht over de
kennemerduinen kom je helemaal tot rust.
Enige jaren terug zijn we met de zwemgroep hier ook al geweest voor een
schildercursus. We hebben toen elk een klein schilderij gemaakt en samen
vormde het een bont portret van de creativiteit van de zwemmers. Daaraan
denkend vonden we een ander bont portret, namelijk dat van Haarlem. Dit
portret hebben we ter inspiratie bij de voorbereidingen van deze dag voor
ogen gehouden. Een prachtig beeld van alles wat Haarlem speciaal maakt.
We hebben de schilder proberen te achterhalen, maar dat is helaas niet
gelukt. Als je dat schilderij ziet wil je toch direct zelf ook schilder worden?
'Goden in Frankrijk'. Dit is toch heerlijk, mensen. En dat God ons goed
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gezind was die dag bleek uit
de zonnestralen die ons de
hele dag beschenen.
Na deze heerlijke lunch
hadden we weer genoeg
energie in de benen om naar
het centrum van Haarlem te
fietsen voor de volgende
inspirerende activiteit.
Gevelstenentocht
met
Geocaching stadscentrum
Haarlem
André
heeft
ons
meegenomen in de wereld
van 'Geocaching'. Het is min
of meer een soort verstoppertje spelen. Maar dan niet met personen maar
met voorwerpen. Iemand verstopt op een bijzondere plaats, bijvoorbeeld
ergens in de natuur, een waterdichte doos met daarin een logboek en soms
een aantal leuke ruilvoorwerpen. Met een handGPS bepaalt hij of zij de
precieze coördinaten van de schuilplaats, en publiceert die op de Geocache
website www.geocaching.com. Geocache spelers gebruiken die coördinaten
om met hun eigen GPS op zoek te gaan naar de schat (cache genoemd).
Een speciale variant is de geveltjestocht waar een aaneenschakeling van
coördinaten de speler een tocht maakt langs een groot aantal gevelstenen.
Elke nieuwe coördinaat moet berekend worden aan de hand van
beantwoorde vragen. Je moet dus wel even je koppie er bij houden. André
vertelde ook dat als je eenmaal bekend bent met het fenomeen van
Geocaching, je in enen begrijpt waarom mensen soms op de meest
vreemde plaatsen vertwijfeld om zich heen kijken en zoeken naar iets.
Want de schat kan werkelijk overal verstopt zijn.
Waarom er gevelstenen zijn is evenzo interessant en ik vind dat deze
achtergrond in dit verslag ter leering ende vermaeck niet mag ontbreken.
Eeuwenlang, tot 1795, hebben de inwoners van Haarlem het zonder
huisnummers moeten stellen. De straten hadden al vroeg hun naam, maar
huisnummers zijn pas in de tijd van Lodewijk Napoleon in Haarlem
ingevoerd. Daarom had men bedacht elk huis een naam te geven. Meestal
waren dat eenvoudige en doorgaans ook logische namen.
Een smederij heette De Gekroonde Hamer en iemand uit Aken woonde in
Het Wapen van Aken. Om deze namen aan de voorbijganger kenbaar te
maken werden zij op de voorgevel of op de deur geschilderd. Aangezien
bijna niemand kon lezen, moest er een plaatje bij in de vorm van
bijvoorbeeld een muurschildering. Vanaf de zestiende eeuw ging men dan
ook over tot het maken van gevelstenen. In Haarlem werden in de
zeventiende eeuw  maar vooral in het begin daarvan  veel gevelstenen
aangebracht.
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Het is werkelijk een feest om met de zwemgroep, op zo'n mooie dag in de
historische binnenstad van Haarlem rond te mogen lopen. Er was besloten
om met één handGPS te lopen zodat de meesten maximaal van de
gevelstenen konden genieten. Iedereen werd betrokken bij het oplossen
van de raadsels om zodoende de juiste coördinaten van de volgende
bestemming te berekenen. Maar het zou ook heel goed hebben gekund om
met meerdere GPStoestellen en dus meerdere groepen in een soort
wedstrijd verwikkeld te raken.
En dat het een feest was is op de foto wel te zien. Het lijkt of Henk en Elise
hun schat al hebben gevonden!
En bij grote toeval was Haarlem zelf ook met een feestje bezig. We
kwamen midden in de parade van Roze Zaterdag terecht. Sommige mensen
rijden er vele kilometers voor om dit evenement mee te maken en wij
krijgen het er zo even bij! Je kan het leuk vinden, je kan er moeite mee
hebben, maar je kunt niet ontkennen dat er een fantastisch straatfeest
gevierd worden door de roze medemens.
En nadat we de roze parade hadden doorkruist ging onze tocht langs de
gevelstenen verder. Er zijn er echter te veel om als foto te laten zien. Maae
een aantal drukken we af. Ze zijn stuk voor stuk bijzonder, want achter elke
steen schuilt een verhaal. Bijvoorbeeld de gevelsteen van een woning aan
het Spaarne met een basketbal en een bucket. Daar blijkt Mart Smeets dus
te wonen. Ik wist wel dat hij uit Haarlem kwam en een start in de basketbal
heeft gehad, maar dat hij op zo'n prominente plek woonde wist ik niet.
En dan die gevelsteen naar een ontwerp van Joost Swarte. Nog zo'n
Haarlemmer die bekend is in heel Nederland. Deze gevelsteen troffen we
aan bij molen De Adriaan. Een deel van de molen is als
werkervaringsproject gebouwd door de Stichting Jeugdwerk Kennemerland.
Ik heb zo'n idee dat de gevelsteen daar op is gebaseerd.
En wat dacht u van deze wat oudere exemplaren? Prachtig toch. Het is echt
een kunst.
Uiteindelijk hebben we met wat zoek en overlegwerk de schat gevonden.
We vonden naast wat speelgoedpoppetjes ook een klein schriftje waarin we
konden lezen wanneer de vorige speurder de schat had gevonden en we
hebben ons resultaat er ook in aangetekend.
We zullen jullie niet vertellen waar we de schat hebben gevonden, maar
raden jullie vooral aan zelf eens de website te bezoeken
http://www.geocaching.nl/index/ en probeer eens een route te lopen. Ik
kan het van harte aanbevelen.
Borrel bij Cees in Bloemendaal
Na een hele middag slenteren door de binnenstad liepen we weer terug
naar het beginpunt waar we de fietsen hadden neergezet. De volgende stap
in het programma was een 'cooling down' bij Cees in Bloemendaal.
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Cees en zijn vrouw waren zo gastvrij om hun tuin beschikbaar te stellen
voor een fantastisch dageinde zodat we nog even lekker konden napraten.
Kokkie Alex was de barbecue al aardig aan het opstoken zodat we naast het
lekkere drankje ook van een hamburgertje en een sateetje konden
genieten. Ik geloof zelfs dat er sprake was van wat sponsoring zodat we
met recht kunnen zeggen dat 'Deze dag is mede mogelijk gemaakt door
Cees en Alex'.
Eigenlijk behoeven de foto's geen toelichting. Maar na de inspannende dag
was het goed toeven in
residentie Van der Veldt.
Even de blik op de
vakantie en uitwisselen
waar wie heen gaat.
Sommigen
blijven
in
Nederland,
sommigen
vertrekken
naar
het
buitenland en nog weer
anderen hebben een verre
reis in het verschiet. Maar één ding is zeker, en dat is dat je niet per se weg
hoeft om tot rust te komen. Kijk alleen maar even om je heen en je bent
toch onmiddellijk met vakantie? Hermine is dus al met vakantie, dat kan je
wel zien. En bij Ton en Henk is het al niet Anders.
Alles in orde jongens? Die twee zonnebloemen hebben het best naar hun
zin in de tuin! Kortom, een fantastische dag en nog een laatste zwemavond
in het verschiet.
Kanoën met Kanovereniging De Trekvogels
De laatste uit de reeks van activiteiten voor de seizoensafsluiting was op
vrijdagavond 13 juli. Hermine heeft de kanovereniging De Trekvogels van
de Jan Gijzenkade/Spaarndamseweg gevraagd ons een kanoclinic
te geven.
Er waren twee verschillende kano's. Er was het lange type die voor
trektochten wordt gebruikt en het korte type. Deze wordt bij
kanowedstrijden gebruikt waar de kanoers tegen elkaar spelen en een bal
in het goal proberen te krijgen.
De Kanovereniging traint 's winters in De Planeet (na ons trainingsuur) en 's
zomers natuurlijk buiten. Langs de Vondelweg, nabij de volkstuintjes is ook
een oefenlocatie in het water gemaakt met goals waar prima
getraind kan worden.
Het was al een hele tour om de kano's goed te besturen en toch durfde
Toon het aan om een 360° draai te maken onder water terwijl hij in de
kano bleef zitten. Je moet het maar durven!
Het was heel leuk om deze ervaring op te doen en het lijkt me wel eens
leuk om een kanotocht over open water te maken.
En daarmee kwam de afsluiting tot een einde. Heerlijk even een drankje en
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een hapje in de kantine om deze succesvolle afsluiting te vieren.
Tot slot
Tot slot werd iedereen door Elise en Hermine een fijne vakantie
toegewenst.
Hans van der Vegt

Nieuwe leden
Hihmet Tasdagitici, Tygo Jonkman, Daan Jansen, Madelief van der Meulen,
Cato van der Meulen, Tamar Jacobs, Danina Martorino, Nora McGinley,
Julius van der Veen, Suze van der Veen, Luca Willemin, Lotte Nagelkerken,
Jill Lourenburg, Jesse de Bie, Bonnie Atkins, Rosa van Leeuwen, Kyan
Joosten, Liewe Eigenhuis, Wesley Ostermeijer, Maura Vuijst, Mika Aders,
Bastiaan Steijger, Anna Paap, Anouk Smit, Bento Valkenberg, Brian Paap,
Owen de Vries, Hessel Vooren, Floor Hoogendoorn, Lucas van Rooijen,
Marleen Quaars, Lucas Hanemaaijer, Mireille Kwak, Carlos Rolo, António
Martins, Olivia Pinksterboer, Renee Pinksterboer, Naomi Chantal Brouwer,
Jenna Essing, Alma von BendaBeckman, Julia Schippel, Olivier Theisens,
Marike HanGroenendijk, Amber Koenderman, Jayla Veerman, Neslihan
Aydin, Mark Bijvoet, Ida Pelupessy, Afra Pelupessy, Musab Yildirim, Karlijn
Visser, Kaylee Wessels, Aaf KellerNetelenbos, Larissa Hulsman, Noël Pijper,
Jayden van der Kolk, Evi Essing, Maaike van Schie, Borre Handgraaf, Jur de
Lange, Janna Soeteman, Jeroen Vollaard, Daria Henning, Carolien Redelaar,
Myléne Hus, Romijn van der Slikke, Laurens Gepken, Stijn Thoolen, Daliyah
El Ouariachi, Riham Bada, Guus Otte, Niek de Leeuw, Marvin Krukkert, Jos
van der Kooij, Sanja de Haan, Jonatan Boonstra, Jeffrey Jonkman, Daniël
Bergeijk, Lynn Blom, Tibbe van Riesen, Hidde de Lau, Ticho de Lau, Guusje
Egner, Suat BagdadAltunkaya, Camiel Kloppers, Elise Bom, Sara Braaij,
Nick Steen, Declan Klooster, Petra Meeuwes, Guusje Machielsen.
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Swimming Studies
Soms verschijnen er boeken vanuit onverwachte hoek over de zwemsport.
Schrijfster/kunstenaar Leanne Shapton trainde als tiener in Canada voor de
Olympische Spelen. In Swimming Studies beschrijft ze de ontwikkeling die
ze doormaakte als zwemmer tot haar eerste stappen in de beeldende kunst
(Bron: De Volkskrant 29 september 2012).
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