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De Houtvaartkoerier digitaal?
Het bestuur zou heel graag zien, dat meer leden ertoe over gaan om de
Houtvaartkoerier per mail te ontvangen. Het voordeel is, dat zending per
mail kosten bespaart, u de Houtvaartkoerier in kleur ontvangt en het is
vriendelijker voor het milieu. Als u een mail stuurt naar
penningmeester@houtvaart.nl wordt u opgenomen in het digitale
bestand.
****

Van de voorzitter
We hebben dit jaar weer tot ver in september kunnen zwemmen. Het
formele seizoen was een week korter, de verlenging een week langer .
Alles bij elkaar dus even veel weken als vorig jaar. Zeker als we het weer
van afgelopen september in gedachten nemen, mogen we ons gelukkig
prijzen dat de verlenging geen uitzondering meer is, maar al regel begint
te worden. Als bestuur vinden we dan ook dat we van die incidentele
verlenging af zouden moeten en dat het seizoen vast langer zou moeten
worden. Dat maakt de abonnementen natuurlijk evenredig duurder, maar
omdat juist de abonnementhouders de trouwste zwemmers zijn zullen
daar maar weinigen bezwaar tegen hebben.
Even lang als vorig jaar, maar toch veel
meer bezoekers. In onze uren meer dan
19000, alles bij elkaar meer dan 63000. Dat
zijn nog nooit vertoonde getallen. Natuurlijk
was het weer de alles bepalende factor.
Maar het beeld is dat toch steeds meer
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Haarlemmers de weg naar de Houtvaart weten te vinden. En dat is voor
ons als vereniging die tot doel heeft De Houtvaart tot in lengte van dagen
als monumentaal zwembad voor Haarlem te behouden uiteraard goed
nieuws.
Geen reden om onze inspanningen te stoppen, wel om even heel
tevreden te zijn. Fantastisch toch zo’n seizoen van veel, lang en lekker
zwemmen?!
Jan den Hollander
Voorzitter Vrienden van de Houtvaart
****

Hé, de kassa bezet?
Jullie als bezoekers zal het wel opgevallen zijn dat er dit seizoen iemand
van de SRO bij de kassa zat. In het begin gebeurde daar weinig, mocht
er ook weinig, maar geleidelijk aan werden de mogelijkheden daar iets te
verkrijgen steeds groter en werd er een stuk service verleend dat er
voorheen niet was.
Hoe jammer ook wellicht vanuit het oogpunt van service: dat wordt geen
regel. Het was een positief bijeffect van een op zich negatief punt
namelijk: een duidelijk verschil in visie tussen de SRO als de instantie
die het zwembad voor de gemeente beheert en het bestuur van de
Vrienden van de Houtvaart.
Minder dan een week voor de opening van het seizoen kwam de SRO
met de extra eis aan de toezichthouders dat er altijd naast een EHBO en
een Life Guard / reddend zwemmen certificaat ook een BHV
(Bedrijfshulpverlening) certificaat aanwezig zou moeten zijn. Dat zou van
zo’n 30 vrijwilligers een dag opleiding vergen. Nog afgezien van het feit
dit wel heel erg laat aangekondigd was en dus niet op tijd realiseerbaar,
had – en heeft nog steeds – het bestuur het beeld ook op basis van
juridisch advies, dat de verplichting niet bestaat en dat dus de gevraagde
inspanning – het is nogal wat – en het daarvoor benodigde geld –
ettelijke duizenden euro’s – onnodig uitgegeven zouden worden. Voor zo
ver ons bekend is er ook geen risico-inventarisatie en evaluatie, die
aantoont dat het voor onze veiligheid noodzakelijk is.
Maar vanwege die veiligheid en om volledig gedekt te zijn tegen welke
aansprakelijkheid dan ook zijn, is er dus tijdens de Vriendenuren altijd
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iemand van de SRO aanwezig geweest. En vooral omdat het toegang
systeem van de SRO nog steeds niet zo werkt als dat zou moeten,
kwam dat vaak goed uit. En zo werd ook een stukje extra service
mogelijk.
Het standpunt van het bestuur ten opzichte van de BHV-eis is daarbij het
volgende
 Als het voor de veiligheid noodzakelijk is, moet het en doen we het
dus. Dat staat niet ter discussie.
 Als het noodzakelijk is vanwege wet- of regelgeving, dan geldt
uiteraard hetzelfde
 Maar als dat niet zo is, moeten de zaken, die
er mee te maken hebben op een manier
geregeld worden die van de toezichthouders
niet meer vraagt dan nodig.
En we weten dat als iets noodzakelijk is, we op
onze vrijwilligers altijd een beroep kunnen doen.
Het overleg met de SRO loopt nog en er is dus nog geen definitieve
duidelijkheid. Maar je mag aannemen dat volgend seizoen dit alles
geregeld is en dan doen we het weer als voorheen. Als bezoeker tijdens
de Vriendenuren wordt je geacht al een toegangsbewijs te hebben
aangeschaft op de SRO –uren: een abonnement of een 12 badenkaart.
Jan den Hollander
Voorzitter ‘Vrienden van de Houtvaart’

****
Cijfers Seizoen 2016
In het seizoen 2016 mochten we tijdens de vriendenuren ruim 19000
vrienden verwelkomen. Dit is in vergelijking met het seizoen van 2015
een toename van 15%!! En dit jaar was de watertempratuur met
gemiddeld 21,1 graden Celsius ideaal voor de vele zwemmers. Kortom
we kunnen terugkijken op een mooi zwemseizoen waarbij weer meer
zwemmers de Houtvaart in de vriendenuren weten te vinden.

****
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Gedempt Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel. 023-5319458

****
Activiteiten in en om de Houtvaart seizoen 2016
Op zaterdag 30 april ging de Houtvaart weer open voor de eerste
naturisten-zwemmers. De temperatuur van het water was nog erg laag.
Daarom had de SRO een actie: wie een keteltje/thermosfles heet water
meebracht kreeg gratis toegang. Er gingen 41 mensen te water, een
enkeling met bontmuts op en wanten aan. De temperatuur liep in de
eerste week al aardig op.
Bevrijdingsdag 5 mei was het Hemelvaart en kwamen er 61 vroege
gasten Dauwzwemmen. Maar misschien kwamen ze eigenlijk voor de
lekkere pannenkoeken.
Op Moederdag (8 mei) maakte één gezin gebruik van de mogelijkheid
om in de Houtvaart te ontbijten. Het zag er lekker uit allemaal.

Op zondag 8 mei begonnen ook de aquajogginglessen en de
zwemtips. Het plezier van deelnemers
en lesgevers spatte er vanaf! De
zwemtips hebben zichtbaar resultaat
en Anke reikte op de laatste zondag
diverse diploma’s uit.
Dit seizoen was er maar liefst vijf keer
Maanlichtzwemmen. Op 27 mei was de
eerste keer met 16 deelnemers. Op 17
september waren het er 47, waaronder
ook mensen uit Leiden en Den Haag.
En wat een lekkere hapjes werden er
steeds meegenomen! De laatste keer
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waren er enkele pubers binnengeslopen. Trix verjoeg ze kordaat, maar
even later kwam één jongen toch nog terug om zijn schoenen te halen.
Op 2e Pinksterdag 16 mei en op 5 juni konden belangstellenden zich in
een wetsuit hijsen. De openwater swimmingclub was aanwezig voor het
geven van advies.
In de maand juni begonnen de massages. Astrid, Prisca en Jessie
hebben bij veel mensen de spieren losgemaakt.
Op dinsdag 7 juni konden er goedkope badpakken worden gekocht bij de
marktkraam in de Houtvaart.
De Zwemvierdaagse was van 21 t/m 24 juni. Ook dit jaar was het weer
een gezellig gebeuren, waar vooral ook veel kinderen aan deelnamen.
En niemand ging het water in vóórdat die vriendelijke meneer gefloten
had.
Op 19 juni hield de SRO een leuke Vaderdag-actie. De Drijf-in bioscoop
van 25 juni ging helaas niet door.
Op vrijdag 1 juli gaf Ans een clinic van de Total Immersion-techniek. Er
was veel belangstelling voor. Op het filmpje zag het er heel eenvoudig
en ontspannen uit.
De Swim to Fight Cancer werd gehouden op zondag 3 juli. Ook
Vrienden en SRO medewerkers deden eraan mee. Mede door het mooie
weer en de vele toeschouwers werd het een geweldig evenement,
waarbij veel geld voor kankeronderzoek is opgehaald.
Op 8 juli was het Midzomerzwemmen. Het was erg gezellig en er was
voor de kinderen (en de ouderen) véél snoep.
Op 8 augustus was het Vrienden-ontbijt. Zoals altijd werd er heerlijk
gesmuld van alle heerlijkheden. Er werden door de kokkin bijna 100
eieren gebakken. En de schalen met muffins en andere baksels waren
bijna allemaal leeg.
Op zondag 10 augustus deden weer veel Vrienden mee met de Zeemijl
van Bloemendaal. Ze namen en passant ook nog even de beker van
vorig jaar mee. De groepsprijs van 2016 ging helaas aan hun neus
voorbij.
Op Monumentendag trok de Houtvaart >150 bezoekers. De meesten
wilden graag een kijkje nemen in de machinekamer en onder de perrons.
Veel rondleiders gaven uitleg over de historie van het bad.
Op 28 augustus deden enkele Vrienden mee aan het rondje om
Pampus. Dat was een knappe prestatie!
Het officiële seizoen eindigde op 28 augustus, maar er werden nog 4
weken aangeplakt t/m 25 sept. De laatste week regende het traktaties.
Op 25 september was de Hondenplons. Toen ik ’s middags een kijkje
ging nemen, hoorde ik al van ver het geblaf. Veel baasjes en honden
waren in het instructiebad aan het spelen. In het diepe was het rustiger,
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al waren er ook honden die met hun baas van de duikplank gingen. Op
de ligweide bij het peuterbadje was het ook een gezellige drukte.
Hierbij wil ik alle organisatoren, helpers, bakkers, toezichthouders,
lesgevers, kijkers, koffiezetters, koffie-/theedrinkers, wassers,
rondleiders, trakteerders, personeel en zwemmers bedanken voor weer
een fantastisch zwemseizoen.
Lia van Velzen
Coördinator Vrijwilligers Vrienden van de Houtvaart

****
Houtvaart 90 jaar en Vrienden van de Houtvaart 25 jaar
In 2017 bestaat het zwembad de houtvaart 90 jaar. Bij dit jubileum willen
we natuurlijk op mooie wijze stilstaan. Daarnaast bestaat de vereniging
Vrienden van de Houtvaart 25 jaar. Ook hiervoor geldt dat we dit
natuurlijk op een mooie manier moeten vieren. We willen volgend jaar
daarom extra activiteiten organiseren om beide jubilea op de juiste wijze
te vieren. Heb jij goede ideeën voor activiteiten en of wil jij mee helpen
met activiteiten neem contact op.
Mail naar rengervangrinsven@gmail.com

****

Monumentendagen 2016: De Houtvaart draait weer volop
mee.
Zo’n kleine 200 bezoekers hebben op 9 en 11 september een bezoek
gebracht aan het Rijksmonument De Houtvaart. Aankondigingen waren
er te vinden op Vriendensite, het gemeenteboekje voor Open
Monumentendagen (met foto !) en op facebook, waar het bericht meer
dan 3000 keer gelezen bleek.
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Op vrijdagochtend 9 september kwamen de groepen 8 van de OBS de
Peppelaer en de Dreefschool op bezoek voorde
scholenmonumentendag. Naast informatie over de bouwstijl en de
cultuurhistorische kenmerken van De Houtvaart was er tijd voor een
groepsfoto en een blik in de kubus.

De Dreefschool op bezoek. Dames links - heren bijna allemaal rechts.
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Op zondag de 11de was het bad zowel voor zwemmend als
cultuurhistorisch bezoek open. In goede samenwerking met de SRO zijn
de bezoekers getrakteerd op cultuurhistorische rondleidingen, informatie
over de installaties en een kijkje onder - of beter gezegd langs - het bad.
Met de mogelijkheid van een selfie bij zwemheld Johnny Weissmuller en
met unieke informatie over De Houtvaart en de Olympische Spelen. Van
1928 wel te verstaan.

Vrijdagochtend 9 september: ook ex-scholieren gaven al vroeg acte de présance

Vette spandoeken completeerden het beeld vanaf het Ruijterplein en het
spoor, wat zorgde voor regelmatige inloop. Het kijkje onder het bad bleek
als vanouds dé trekpleister. En tot 15.00 uur maakte een gepast aantal
zwemmers het monument nog extra levend.
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Klaar voor onder water !
Mijn dank gaat uit naar de acht (!) personen, die voor de 11de september
in touw zijn geweest. Met jullie actieve inzet is De Houtvaart wederom
weer op de Monumentenkaart gezet.
Hans Bakker
Bestuurslid
****

Een monument behoud je niet vanzelf.
Sinds 1999 is De Houtvaart vanwege zijn bijzondere bouwstijl
Rijksmonument. De bouwstijl is kenmerkend voor uitstraling en de sfeer
van het bad. In 2003 zijn de bijzondere architectonische onderdelen van
het bad in opdracht van de Vereniging beschreven in een advies van
architectuurhistoricus Wim de Wagt. Dit als onderdeel van de acties voor
renovatie van het bad.
Een aantrekkelijk promotiedocument over de architectuur van De
Houtvaart ontbreekt op dit moment nog . Om die reden heeft het bestuur
Wim de Wagt en Rogier Polman, de vormgever van het boek over De
Houtvaart, benaderd met het idee om het advies van Wim de Wagt uit
2003 om te zetten in een aangevulde en goed ogende multifunctionele
brochure van ongeveer 16 pagina’s.
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Waarvoor in te zetten:
De brochure is in te zetten ter promotie van het bad, bij voorbeeld
tijdens de monumentendagen. Maar ook bij activiteiten waarbij pers,
vakbladen en fotobladen aanwezig zijn. Het 90 jarig bestaan van De
Houtvaart in 2017 is hiervoor ook een mooie gelegenheid;
In de onderhoudsdiscussie met als inzet: het duurzame behoud van het
Rijksmonument De Houtvaart. Dat vraagt onderhoud dat verder gaat dan
alleen de zorg voor de functionele sportonderdelen. Het zijn juist de
karakteristieke elementen van het bad die hierbij extra aandacht vragen,
zoals de deuren met de panelen, de ballustraden langs het bad, het
bordes, de kubus etc. Al die elementen vormen samen het
Rijksmonument dat ook 100 jaar ook nog in goede staat moet zijn.
Doelgroepen van de folder zijn: bestuurders, raadsleden, gemeentelijk
Vastgoed, SRO management, architectuurverenigingen en liefhebbers.
Maar ook voor de “gewone” zwembad bezoekers zal de brochure tegen
een laagdrempelig prijs verkrijgbaar moeten zijn.
Realisatie: liefst op zo kort mogelijk termijn en in elk geval voordat het
nieuwe zwemseizoen begint.
Wordt vervolgd,
Hans Bakker
Bestuurslid
****

Buitenbaden bijeenkomst
Op 13 augustus zijn Hans Bakker, Bert van der Linden en Lia van Velzen
naar bijeenkomst voor buitenbaden geweest. Hier is gesproken over het
behouden van openluchtbaden. En in welke vorm de exploitatie van
deze baden aangepakt kan worden. Dit was een leerzame avond. En als
ding dan duidelijk wordt is dat het grootste deel van de baden niet kan
voortbestaan zonder betrokken vrijwilligers. En gelukkig hebben we die
bij de Houtvaart!

****
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Houtvaartkoerier en bezorging papieren versie
Zoals eerder gemeld het samenstellen en rondbrengen van de
Houtvaartkoerier is vrijwilligersactiviteit. Zoals jullie weten wordt het
papieren aandeel van de Houtvaartkoerier steeds kleiner. Een groot
aantal leden hebben de keus gemaakt om de Koerier per mail te
ontvangen. Nieuwe leden hebben alleen de keuze uit een digitale versie
van de Koerier of geen Koerier.
Door verhuizingen en om gezondheidsredenen is het aantal bezorgers
ook drastisch afgenomen. Wie zich geroepen voelt als bezorger van de
Houtvaartkoerier kan zich melden bij Jos van der Geest,
penningmeester@houtvaart.nl of 023-5248797.
Leden, die op een reservelijst willen staan, kunnen zich ook melden.

****

Vomar sponsoring
De Vomar maakt 0,5% van het door
de Vrienden bestede bedrag aan de
Vereniging over. Wilt u ook
meedoen? Het gaat als volgt:
- Vraag de gratis Klant-isKoning kaart aan bij de
Vomar.
- De kaart dient op naam te staan.
- Geef het nummer van de kaart en de naam, waaronder deze is
geregistreerd, door aan Didy Karman, tel 023-5314517 of email:
dkarman@kpnmail.nl
- Toon bij elk bezoek aan de Vomar uw klantenkaart bij de kassa.
- De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door u bestede
bedrag aan onze vereniging.
Iedereen, die aan deze sponsoring mee doet, hartelijk dank.

11

Bestuurssamenstelling/taakverdeling
Jan den Hollander

voorzitter

Olaf van der Laan

secretaris en website

Marlon Witteman

contactpersoon toezichthouders

Jos van der Geest

penningmeester
ledenadministratie
Houtvaartkoerier

Hans Bakker

politieke contacten
monumentenaspecten/cultuur

Renger van Grinsven

activiteiten
jeugd

contactadres:
email:
website:

Jan Bontelaan 6, 2015 EH Haarlem, 023-5248797
penningmeester@houtvaart.nl
www.houtvaart.nl
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