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Van de voorzitter
De Houtvaart gaat weer open.
Nu het ook voelbaar weer lente
aan het worden is, komt
uiteraard vanzelf het idee van
een frisse duik in de Houtvaart weer naar voren. Maar op dit moment van
schrijven toch nog maar even niet: De nachten zijn nog wel erg koud.
Hoewel? Hebt u dat artikeltje gelezen over die mensen uit Londen die de
hele winter in de open lucht door blijven zwemmen?
Maar de voorbereidingen zijn al weer gestart. Onze toezichthouders
hebben hun herhalings- EHBO al weer achter de rug en op dit moment
lopen de trainingen voor het reddend zwemmen. De SRO verzorgt die
voor ons op een heel plezierige wijze.
Mede dankzij ons is er in Haarlem dus nog een open lucht zwembad, het
rijksmonument ‘De Houtvaart’. Onze Vereniging telt ruim 2000 leden, die
al dan niet ook als zwemmer met hun lidmaatschap laten zien, dat ze dat
belangrijk vinden. Ik vind dat een formidabel aantal, maar toch verbaast
het mij regelmatig hoeveel Haarlemmers het bestaan van ons bad niet
kennen. Terwijl het toch net zo zeer hun als ons bad is. Een stukje
Haarlem, waar nog veel meer mensen van zouden kunnen genieten.
Misschien een idee om met ons allen dit jaar ook een beetje ons best te
doen ons bad weer nog een beetje meer van Haarlem te maken? Die
buurman, kennis, vriendin eens uit te nodigen? Of als u twittert, uw
volgers hierin ook mee te nemen? Vanaf de 25e april is iedereen weer
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welkom in ‘De Houtvaart’. U verwacht ik in ieder geval, maar ook die
andere Haarlemmers zijn welkom.
Jan den Hollander
Voorzitter ‘Vereniging Vrienden van de Houtvaart’
****

De bouwkundige staat van De Houtvaart. Attentiepunt voor
de Vereniging. (Hans Bakker)
De Houtvaart is sinds 1999 niet alleen een zwemaccommodatie, maar
ook Rijksmonument. De monumentale staat is mede bepalend voor de
sfeer en de aantrekkelijkheid van De Houtvaart als zwemaccommodatie.
Goed onderhoud is daarom noodzakelijk. De bouwkundige situatie
vraagt daarom aandacht.
Bij de renovatie is een deel van het monumentale karakter van De
Houtvaart hersteld. De karakteristiek van de symmetrie, voortgekomen
uit de scheiding tussen mannen en vrouwen, is behouden gebleven. De
betonnen kubus, de raamkozijnen en de deuren zijn in de
oorspronkelijke materiaalstaat en kleurstelling teruggebracht. De
betonranden langs het bad zijn eveneens in stand gebleven. Deze
accentueren de kubische vormen en de symmetrie nog eens extra. De
randen van de dakgoten benadrukken de horizontale belijning van het
gebouw. De “ pilaren” onder de kubus en de lange vlaggenmast staan
hiermee in verticaal contrast. De matten op het beton, die zonlicht voor
de energievoorziening opvangen, zijn in de zelfde kleurstelling als het
beton gehouden. Zij beschermen het beton tegen weer- en temperatuur
invloeden. Met dit systeem is de oude traditie van het gebruik van zonneenergie in ere hersteld.
Het beton onder het bad is grondig aangepakt en gerepareerd waar
mogelijk. Met speciale strippen wordt de constructie onder het bad
bijeengehouden.
Zelfs de kleinschalige voorzieningen op de ligweide hebben uit
monumentenoogpunt betekenis. Met vrolijke kleurstelling en superronde vormen vorm maken zij geen deel uit van het monument. Bewust
zijn deze voorzieningen juist in contrasterende stijl met het monument
gehouden.
Instandhouding van een monument stelt eisen aan onderhoud. De
Houtvaart is een huis dat nooit af is. Behoud van de oorspronkelijke
kleurstelling is geen kwestie van een snelle lik verf. Betonreparatie van
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de balustrades met de houten randen is vakwerk. Ook het gele, zachte
steen en metselwerk en de dakranden zijn relatief kwetsbaar in de open
lucht. De betonranden langs het bad vragen aandacht vanwege de
bijzondere wijze waarop de verbinding met de bassins gemaakt is. De
matten op de perrons moeten vrij zijn van vuil en alg. Voor hygiëne en
veiligheid én omdat het zonlicht zo maximaal doorwerkt in de
energievoorziening.
Om deze reden zou het onderhoudsbudget voor een openluchtzwembad
als De Houtvaart op méér gebaseerd moeten zijn dan, dan alleen op de
functionele eisen van een zwemaccommodatie.
Vraag is of de huidige onderhoud situatie toereikend is voor het
duurzaam behoud van het monument als geheel. Wind en regen hebben
vrij spel in de kubus. Er staat water in de hal bij regen. Lang niet alle
ruimten worden verwarmd en zeker niet in de winter. Uit
kostenoverwegingen is dat begrijpelijk, maar vocht - schimmelproblemen
worden hierdoor versterkt. Muurbegroeiing op de kubus heeft vrij spel.
Vroeg of laat vragen ook de dakranden weer aandacht.
Met de SRO is afgesproken gebouw een keer door te lopen op kritische
bouwonderhoudspunten. Zodat helder wordt waar instandhouding
gewaarborgd is en waar op termijn zeker problemen gaan ontstaan.
Zodat zo nodig de Haarlemse politiek
geïnformeerd kan worden over dit super
levend monument dat dankzij massale
bevolkingsacties meer floreert dan ooit te
voren.
Meer weten over het monument? Kom een
keer naar de monumentendag en u krijgt
alle uitleg over de details met als toetje een
speciale tocht onder het bad.
Oproep: Het bestuur zoekt ter zake
bouwkundigen, die haar willen
ondersteunen bij de oordeelsvorming over
onderhoud op lange termijn. Op weg naar
het 100 jarig bestaan van de Houtvaart!
Meld je aan bij hans@houtvaart.nl
Foto: Annemarijne Bax voor het Boek over De Houtvaart.
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Het boek is in het zwemseizoen verkrijgbaar aan de kassa of door € 15,00 over
te maken op het gironummer van de penningmeester VVH,
NL89 INGB 0002 0329 93 onder vermelding “Boek” + uw adres.
****

De Houtvaartkoerier digitaal?
De copy kosten en de portokosten van de Houtvaartkoerier bedroegen in
2014 € 1142,22. 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.
Het afgelopen seizoen zijn 150 leden overgestapt op de digitale versie
en op dit moment ontvangt 50% van de leden de koerier digitaal.

****
ZWEMVIERDAAGSE
Tijdens de loeihete zomer van 1994 sleepte
een vriendin mij mee naar het zwembad. Ik
had in geen vijftien jaar gezwommen, maar
“zwemmen verleer je niet”, toch? Dat viel
tegen: de Eerbeekse badmeester moest in
actie komen.
Dat beviel me niet: een land vol water en dan
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niet kunnen zwemmen? Bovendien woonde ik al jaren pal tegenover het
Houtvaartzwembad en genoot elke zomer van de geluiden: het
opgewekte gejoel, het galmen van de luidspreker en het fluitje van de
badmeester. Dus kocht ik een keurig badpak, dat mijn uitgezakte
jaren ’70 bikini verving, en beklom de hoge trap. Wel wat aarzelend: hier
lagen ook nare middelbare-school-herinneringen. Die op de geuren van
zwembadwater, zon gestoofd hout en nat beton onweerstaanbaar
terugkwamen!
Maar toen ik dat overwonnen had, en na enig tobben de slag weer te
pakken kreeg, bleek zwemmen onverwacht heel fijn! En de beste manier
om met mijn slechte conditie en ingewikkelde ziektegeschiedenis toch
iets aan beweging te doen. Ik ontdekte het Naturisten uur op de
zaterdagochtend. Naakt zwemmen, dát was pas lekker!
In 2012 durfde ik het aan mee te doen met de zwemvierdaagse. Was dat
niet wat ambitieus? Maar het lukte, en Ranomi Kromowidjojo kon niet
trotser zijn op haar Olympische plakken dan
ik op mijn brons! Inmiddels heb ik voor het
derde jaar meegedaan, naar adem happend
tussen alle woelwaters, en bezit ik brons,
zilver en goud! En ga ik natuurlijk in 2015
voor mijn “viertje”!
Marjon Rekoert

****

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-is-Koning 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.
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“Ik geef de pen door aan”
Nog een maandje, dan mogen we weer! 's Winters
missen we hem toch wel hoor, die Houtvaart. Het is
ook zo'n gezellig gebeuren. Ja, ik weet het, we komen
om te zwemmen, maar heel eerlijk gezegd, houd ik
niet eens zoveel van zwemmen. Ik heb het vroeger
nooit geleerd. Ik spartelde maar een beetje in het rond en keek de kunst
af hoe anderen het deden.
Daarbij komt, dat ik kippenkracht heb en niet zo snel kan zwemmen.
Iedereen schiet me voorbij, maar het is goed voor me, zeg ik altijd tegen
mezelf en het is toch een lekker fris begin van de dag. De
toezichthouders staan rond het bad om te zien of ik het hoofd wel boven
water kan houden, dat is toch een veilig idee, want je weet maar nooit.
Meestal houd ik het met 6 baantjes voor gezien en dan gaan we naar de
koffie!
Deze wordt met liefde gezet door de vrijwilligers met altijd een koekje
erbij.
Kijk, en daar kom ik nu voor! Als dat koffiegebeuren er niet zou zijn
zagen ze me daar niet zo veel. Je leert zo veel aardige mensen kennen
en dat wil je toch niet missen.
Tegen tienen worden we er uitgejaagd en dan is het weer uit met de
pret.
Helaas, ( maar natuurlijk heel leuk) ben ik bij de opening op vakantie tot
ongeveer half mei.
Maar dan stort ik me er weer volop in. Tot dan.
Mary Dijkstra
P.S. Nog even een goede raad: Droog altijd goed je tenen af en poeder
ze daarna in met talk, want zwemmerseczeem kan heel vervelend zijn.
Het kan zelfs leiden tot infecties aan de voet. (Heb ik zelf ervaren vorig
jaar). Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee.
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Gedempte Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel 023 - 5319458

OPROEP!!!!
Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2013 kwam het
voorstel van één van de aanwezigen om meer inbreng vanuit de leden in
de Houtvaartkoerier te plaatsen. Hierbij een oproep om uw bijdrage aan
te leveren bij penningmeester@houtvaart.nl of op te sturen naar de Jan
Bontelaan 6, 2015 EH Haarlem. De Koerier verschijnt slechts tweemaal
per jaar: in het voor- en najaar.
***
Ook het afgelopen seizoen heb ik weer optimaal genoten. Onlangs
kwam ik bijgaand gedichtje weer tegen. Hoe je ook over het gedicht mag
denken, ik herkende meteen het gevoel. Samensteller Henny Vrienten
geeft als commentaar: “wie zelf zwemt kent het inwendig zegenvieren na
het voltooide aantal baantjes”. Zelf vind ik me vooral in het feit dat je niet
alleen je baantjes trekt, maar ook iedereen groet. Je voelt je deel van
een grote zwemmersfamilie; in de Houtvaart kun je niet eenzaam blijven.
Een zwemmer is een ruiter
Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water, is liefhebben
met elke nog bruikbare porie, is eindeloos vrij zijn en inwendig
zegevieren.
En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers, is met
armen en benen aloude geheimen vertellen aan het altijd alles
begrijpende water.
Ik moet bekennen dat ik gek ben in het water.
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Want in het water adem ik water, in het water word ik een schepper
die zijn schepping omhelst, en in het water kan men nooit geheel
alleen zijn en toch nog eenzaam blijven.
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
Paul Snoek
Dat wilde ik zomaar even delen. Groet, Marianne
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Openingsfeest

Zaterdag 25 april
Feestelijke opening van het zwemseizoen 2015.
Spelletjes van 13.00 uur tot 17.00 uur (schatduiken,
loopmattenrace, buikschuiven, lotto in het water en
vlottenrace).

Dauwzwemmen

Donderdag 14 mei
Vroege duik op Hemelvaartsdag, tussen 5:00 en
8:00! Daarna koffie en pannenkoeken verzorgd
door de Vrienden van de Houtvaart.

Zwemmarathon

Zaterdag 30 mei
Tussen 16:00 en 20:00 u. wordt er gesponsord
gezwommen met opbrengst voor Duchenne.

Maanlichtzwemmen

Vrijdagavond: 5 juni (gekleed), 3 juli (gekleed), 31
juli (naar keuze), 28 augustus (naar keuze) Vooraf
inschrijven noodzakelijk!

Buitenspeelmiddag

Woensdag 10 juni
Vanaf 13.00 u. allerlei spelletjes in de Houtvaart
voor de jeugd.

Zwemvierdaagse

Dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juni
Van 17:00-20:00 zwemt jong en oud zo veel
mogelijk baantjes voor een lintje en met een lekkere
plak ontbijtkoek als beloning.

Amerikaanse Party

Zaterdag 27 juni
Voor vrijwilligers van de Vrienden en hun partners.
Na sluiting van het bad tot ongeveer 20:00 genieten
van zelf gebrachte lekkernijen en een gezellige
sfeer.

Midzomeravond

Vrijdag 10 juli
Tussen 20.30 en 21.30 u. een speciale zwemavond
voor jong en ouder(s).
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Vrienden ontbijt

Vrijdag 7 augustus
Tussen 7:30-9:30 u. genieten de Vrienden van een
gezellig ontbijt na het zwemmen. Deelname gratis,
eigen bijdrage is welkom.

Party Week Houtvaart

Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus
Alle avonden activiteiten voor de Haarlemse jeugd.
De clinics worden door diverse verenigingen
verzorgd. Elke avond is een feestje!

Wellness en Beauty dag

Zaterdag 22 augustus
Zomerse wellness middag waar je van 14:00-16:00
kunt laten verrassen op gebieden als gezondheid,
uiterlijk, ontspanning, sport en coaching.

Bommetjeswedstrijd

Woensdag 26 augustus v.a. 14.00 u.

Slotfeest zwemmers

Zondag 30 augustus
Knallende afsluiting van het seizoen op de laatste
zwemdag van het jaar.

Aqua Fitness

Elke zondag van 8:45 - 9:15 u.
Even wat anders dan zwemmen. Bewegen in het
water onder leiding van een instructrice

Zwem tips

Elke zondag van 8:30 - 9:30 u. (vanaf 26 aprili)
Meer snelheid, betere techniek of gewoon soepeler
door het water bewegen? Anke Kranendonk is
aanwezig om je hierbij te helpen! Opgeven via:
zwemtips@houtvaart.nl

Schoonmaakactie
Om het zwembad weer
toonbaar te maken.
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OPENINGSTIJDEN “de HOUTVAART”
De opening is op zaterdag 25 april 2015.
Maandag t/m Vrijdag:
07:00 uur tot 09:45 uur zwemmen voor “Vrienden van de Houtvaart”,
hiervoor is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09.45 en 11.00 uur is het bad dicht.
SRO: van 11.00 uur t/m 20.00 uur
Weekend en feestdagen:
Zaterdag:
07:00 tot 09:30 naturistisch zwemmen voor “ Vrienden van de
Houtvaart”,
hiervoor is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09:30 en 10:00 uur is het bad dicht.
SRO: van 10.00 uur t/m 17.00 uur
Zondag:
07:00 tot 09:45 banen zwemmen voor “Vrienden van de Houtvaart”.
08:45 tot 09:15 uur: aquajogging/swimfit voor “Vrienden van de
Houtvaart”.
Zwem tips door Anke Kranendonk van 08.30 – 09.30 uur
Voor alle activiteiten is het lidmaatschap verplicht.
Tussen 09:45 en 10:00 uur is het bad dicht.
SRO: van 10.00 uur t/m 17.00 uur

VOORVERKOOP
De voorverkoop start vanaf 1 april in de Planeet en het Boerhaavebad.
De voorverkoop in de Houtvaart is van 20 t/m 24 april,
van 18.00 – 20.00 uur. Van 25 t/m 30 april tijdens de SRO uren.
Na 30 april geen voorverkoop meer!
Zie ook de advertentie in de krant of op www.sro.nl of www.houtvaart.nl
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De Ruijterweg 32 zwart
2014 AW Haarlem.
Tel 023 - 5444120

****

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

Vacant

activiteiten
jeugd

contactadres:
email:
website:

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

12

