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VOORWOORD  

De Pinguins bestaan 40 jaar. Dat vieren we met een zwemfeest en een 
receptie. 
Maar hoe zijn De Pinguins eigenlijk ontstaan? 
In het oudste stuk dat ik gevonden heb, een verslag van 26 november 1975, 
staat te lezen hoe dit tot stand gekomen is. Mevrouw Nel Emke startte 
omstreeks oktober 1974 met een aantal mensen met een verstandelijke 
beperking in het (nieuwe) Sportfondsenbad te Volendam. 

De heer Pfeiffer (de eerste voorzitter van De Pinguins) was op zoek naar een mogelijkheid om 
voor lichamelijk gehandicapten een gelegenheid tot zwemmen te vinden. Zij werden aan elkaar 
voorgesteld en kwamen tot de conclusie dat er van dit prachtige zwembad op zaterdagochtend 
gebruik gemaakt kon worden voor zowel lichamelijk als verstandelijk beperkten. Op 7 december 
1974 werd een zwemfeest georganiseerd, waarbij er wedstrijden voor gehandicapten werden 
gehouden. De toenmalige burgemeester Kok en zijn echtgenote woonden dit bij. Het was een 
groot succes.  Nadien groeide het aantal leden tot 25.

De oprichters van destijds mogen wel ontzettend trots en blij zijn om te zien dat De Pinguins 
nog steeds bestaan en dat het een zeer bloeiende en nog steeds groeiende stichting is. Op dit 
moment met 75 leden, 40 vrijwilligers en nog een aantal mensen op de wachtlijst. 
Wij prijzen ons gelukkig dat er nog steeds voldoende vrijwilligers zijn, die elke zaterdagochtend 
onze zwemmers komen begeleiden. Het is echt de moeite waard om een kijkje te nemen in het 
zwembad op zaterdagochtend. Ieder plekje in het water is bezet. Er wordt aan water gewenning 
gedaan in het kleine bad en in het wedstrijdbad wordt gezwommen voor de diploma’s. Wij hebben 
momenteel 6 gediplomeerde instructrices, die alle diploma’s kunnen afnemen. Ook diegenen, die 
alle diploma’s al hebben, kunnen in het wedstrijdbad zwemmen en hun conditie op peil houden. 

Kortom, De Pinguins zijn 40 jaar jong en bruisend en dat vieren we! 

MIEKE HELGERING
secretaris
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40 JAAR DE PINGUINS

1 april 1975 werd de stichting De Pinguins opgericht en in de oprichtingsakte 
staat als doel: ‘De bevordering van sport en andere activiteiten door 
mindervaliden in de ruimste zin van het woord’.
Wie had kunnen denken dat een paar enthousiaste mensen in 1974 zo`n 
bloeiende vereniging hebben achtergelaten in 2015. En met deze mensen 
bedoel ik mevrouw Nel Emke en de heer Carl Pfeiffer. De familie Pfeiffer 

wilde hun zoon met een beperking graag laten zwemmen, maar kon in het reguliere zwemmen 
niet terecht. Nel Emke had ervaring met jongeren met een beperking.
Het oprichtingsbestuur bestond uit: Carl Pfeiffer voorzitter, Dien Pfeiffer secretaris, Nel Emke 
penningmeester en de bestuursleden Thames Sier en Jetty Vlak.
Er werd veel werk verzet om als vereniging de doelgroep te bereiken en die lid te laten worden. 
In de eerste jaren waren er ongeveer 22 leden en dat was te weinig om de club goed draaiende te 
houden. Dus werd besloten om ook familieleden zonder beperking mee te laten zwemmen wat de 
onderlinge samenhang bevorderde. De eerste vijf jaar werd er elk jaar rond 1 april feest gevierd in 
het zwembad met uitgebreide spelen en een weekend in een vakantie kamp.
De zwemlessen werden gegeven door gediplomeerde instructrices. Bep Steenmeijer heeft vanaf 
de	start	meegedaan	en	heeft	tot	het	afgelopen	najaar	alles	van	De	Pinguins	meegemaakt.		Laten	
we ook de andere personen van het eerste uur niet vergeten die niet meer onder ons zijn, zoals 
Henriëtte van Veen, Jo de Vries en Nel Wessels. 
Zoals in de oprichtingsakte staat ‘de bevordering van sport en andere activiteiten’ heeft de heer 
Pfeiffer niet stilgezeten en zich ingezet voor andere sporten voor mensen met een beperking.
Achtereenvolgens werden paardrijden, goalball, kano en voetbal beoefend. Het paardrijden is op 
30 september 2005 gestopt en de goalball vereniging ‘De Dwarsliggers’ is nog steeds actief. De 
kanovereniging bestaat ook nog steeds zelfstandig aan het oorgat in Edam.
Het 10 – jarig bestaan in 1985 werd gevierd met een sportuitwisseling met gelijkwaardige 
verenigingen uit Purmerend en Beverwijk en afgesloten met een broodmaaltijd in de oude Pius X.
Het 25 – jarig bestaan in 2000 is op 2 dagen gevierd. Op zaterdag 1 april feest in het zwembad 
met de leden en als hoogtepunt een optreden van clown Peppino  en op 2 april een receptie in 
Hotel Spaander voor oud leden en vrijwilligers.
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Het  30 – jarig bestaan in 2005 werd gevierd op vrijdag 1 april middels een bowling avond voor de 
vrijwilligers met als afsluiting een heerlijk warm en koud buffet. Op 2 april feest voor de leden in 
het zwembad met de clown Peppino en heerlijke traktaties daarna.
Het ledenbestand is in de loop van de jaren gegroeid en dat uit zich in een wachtlijst, maar dat 
betekent niet dat je jaren moet wachten.
Met het 40 – jarig bestaan in het vooruitzicht kunnen we constateren dat de zwemafdeling een 
bloeiende activiteit is van De Pinguins. Daar zijn we ontzettend trots op. Elke zaterdagmorgen van 
half negen tot tien uur beleven meer dan 75 kinderen en volwassenen veel plezier in het zwembad 
De Waterdam te Volendam.
We spreken de wens uit, dat dit nog vele jaren zo voortgaat.

THAMES GUIT 
voorzitter

“Wie had kunnen denken dat een paar enthousiaste mensen in 1974 
zo`n bloeiende vereniging hebben achtergelaten in 2015”

van oud

naar nieuw



1
4

1975 - 2015

ZATERDAGMORGEN 

Voor mensen die het nog nooit hebben gezien 
is de zaterdagochtend in de Waterdam een 
prachtig schouwspel. In een broeierige 
atmosfeer zijn vrijwilligers, intructeurs/
instructrices en leerlingen wekelijks bezig iets 
moois neer te zetten.  Iedereen heeft een taak 
te	vervullen.	Links	en	rechts	stuiven	mensen	
langs elkaar heen en in het water is het een 
gestructureerde puinhoop. Maar dan wel een 
vrolijke puinhoop waarin de betrokkenen zich 
prima op hun plaats voelen. 

In baan 3 is een lange slanke knul druk bezig 
een klein spichtig ventje uit te leggen hoe hij 
de borstcrawl uit moet voeren.  Hoewel de 
uitvoering van het mannetje nog zeer veel te 
wensen over laat lijkt het de instructeur 
nauwelijks te frustreren. Telkens weer neemt 
hij een moment om het voor te doen en 
vervolgens er op toe te zien dat zijn instructies 
goed worden opgevolgd. 

Karsten Werner, de instructeur in baan 3, 
zit even later bij mij op de bank. Ik ben heel 
benieuwd naar zijn eerste kennismaking met 
De Pinguins en zwemmen in het algemeen. 
“Ik denk dat ik 4 jaar oud was dat mijn ouders 
het noodzakelijk vonden dat ik zwemles zou 
krijgen. Bij ons voor de deur ligt namelijk een 
sloot en voor een ventje – dat zoals ik – 
motorische achterstand had op leeftijdge-
nootjes kon dat vervelende gevolgen hebben. 
In Purmerend was er slechts de gelegenheid 
voor schoolzwemmen, dus kwamen wij 
automatisch bij De Pinguins terecht.” 
De aanleg om te zwemmen bleek bij de jonge 
Karsten in ruime mate aanwezig en hij schoot 
als een speer door het diplomazwemmen 
heen. “A, B en C volgden elkaar inderdaad 
snel op. Daarnaast kon je nog zwemvaar-
digheidsdiploma’s halen die je kent onder de 
diplomatitels D, E en F. Ik dacht bij mezelf ‘laat 
ik die dan ook maar halen’ ”. Binnen redelijk 
korte tijd kon Karsten deze trofeeën aan de 
muur van zijn slaapkamer hangen. 

De liefde voor de zwemsport en sport in het 
algemeen is terug te zien in de opleiding die 
Karsten momenteel volgt. “Ik volg een 
sportopleiding aan het Horizon-College in 
Purmerend. Het is mijn doel om zwemleraar te 
worden en heb dan ook als keuzevak
zwemmen gekozen. De kennis die ik tijdens 
stages op doe kan ik ook weer gebruiken bij 
mijn vrijwilligerswerk bij De Pinguins. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten.” 

Wat is er nu zo leuk aan zwemmen, wil ik van 
Karsten weten? “Dat is toch best moeilijk uit te 
leggen. Ik voel mij op mijn best zodra ik met 
zwemmen bezig ben. Daarnaast is het werk 
met de kinderen bij De Pinguins ontzettend 
dankbaar werk. Je ziet ze progressie boeken 
en daar heb je als  instructeur zelf ook heel 
veel lol aan. Wat ik ook leuk vind is dat je 
gedurende het gehele jaar telkens weer met 
andere kinderen werkt. Voor elk kind moet je 
weer een nieuwe benadering bedenken en dat 
is een mooie uitdaging.” 

Gelukkig is er bij Karsten naast het zwemmen 
ook nog ruimte voor andere hobby’s. “Ik vind 
hardlopen leuk om te doen en ik judo graag. 
Wel allemaal op recreatief niveau en zeker niet 
om wedstrijden te winnen. Naast deze fysieke 
bezigheden houd ik er van om lekker te 
relaxen	bij	fi	lms	en	series	die	ik	via	de	tv	of	
via de kabel kijk. Heel goed om je hoofd weer 
eens heerlijk leeg te maken.” 



“Je ziet ze progressie boeken en daar heb 
je als instructeur zelf ook heel veel lol aan”
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Nog voordat het 
gesprek met Karsten 
plaats had gevonden 
was schrijver dezes 
al in het vizier 
gekomen van een 
tweetal dames die 
de zaken in en rond 
het bad, scherp in 
het oog hielden.  Je 
zag	Linda	Koning-
Mühren	al	hardop	
denken: “wat moet 

die vent nou met een winterjas aan als hier een 
temperatuur van 40 graden Celsius hangt?” De 
mededeling dat die vent voor haar en Willia 
Veltman was gekomen, had haar kennelijk nog 
niet bereikt. 

Nadat	Linda	rond	het	bad	de	zaken	had	
afgewikkeld en Willia haar verplichtingen in het 
bad achter de rug had, was er gelegenheid om 
eens met deze oer-vrijwilligers te praten.  De 
betrokkenheid met De Pinguins is zeker in het 
geval	van	Linda	al	zeer	lang	gaande.

“Daar	vraag	je	me	wat.	Laten	we	zeggen	dat	het	
al meer dan 20 jaar geleden is dat ik als vrij-
williger betrokken raakte bij De Pinguins”. Dat 
was nog in de tijd dat het echtpaar Geiger voor 
1000 procent verweven was met de vereniging. 
Je gaat in eerste instantie eens een kijkje nemen 
en voor dat je het in de gaten hebt ben je 
vrijwilliger en maak je deel uit van het team.” 
Daar	zou	het	voor	Linda	niet	bij	blijven	want
iemand die een trouwe vrijwilliger is, zou best 
wel eens meer willen doen bij de vereniging. “Ja 
dat	klopt	wel	zo’n	beetje”,	beaamt	Linda.	
“Ik werd benaderd door Maja Geiger die besloten 
had het wat rustiger aan te gaan doen en ik kon 
eigenlijk	geen	‘nee’	zeggen.	Samen	met	Linda		
Alexandre hebben we de taken van Maja en 
André overgenomen.”  De combinatie vrijwilliger/
coördinator is niet altijd even makkelijk in te 
vullen. “Naast de vaste zaterdagochtend, komen 
er door de weeks ook dingen voorbij die je moet 
oppakken. Dat is geen ramp, maar het vraagt 
best wel veel van je.  Zo ben ik bijvoorbeeld 

degene die de ledenadministratie verzorgt, de 
diploma-administratie, maar ook de jaarlijkse 
evenementen zoals het discozwemmen en de 
Sinterklaasochtenden, die dingen gaan niet 
vanzelf.” 

Het allermooiste aan haar betrokkenheid bij De 
Pinguins is de persoonlijke begeleiding die je kan 
geven aan het kind, maar ook het contact met de 
ouders.	“Het	geeft	een	geweldig	fi	jn	gevoel	als	je	
ziet dat een kind vorderingen maakt en de 
ouders trots langs de kant zitten. Als aanspreek-
punt voor de ouders ontstaat een onderling 
vertrouwen waarbij het kind alleen maar baat 
heeft.” Wanneer haar wordt gevraagd hoeveel 
uur	per	week	zij	in	touw	is	moet	Linda	toch	even	
nadenken. “Dat verschilt enorm. De voorberei-
dingen voor het 40-jarig jubileum met alles erom-
heen hebben veel tijd in  beslag genomen. Als 
ik echter alles op een hoop gooi ben ik er menig 
uurtje per week mee bezig en dat doe ik graag. 
Uiteraard heb je wel eens zo’n zaterdagochtend 
dat je denkt ‘ik wou dat ik mij nog even om kon 
draaien’, maar wanneer je dan eenmaal in de 
Waterdam bent aangekomen is dat gevoel weer 
helemaal weg.” En sinds een aantal jaren is ook 
mijn man Hans vrijwilliger geworden, dus dat 
maakt het nog gemakkelijker!
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Willia Veltman werd 
ooit door vrijwilligster 
Marjo Bouwhuis bij De 
Pinguins gehaald. Toen 
Linda	Alexandre	in	2013	
aangaf te willen stoppen 
is gevraagd of zij meer 
dan alleen  begeleidster 
wilde zijn, omdat men 
het idee had dat Willia 

er  plezier in had en omdat men begreep dat zij 
van meerwaarde voor de vereniging kon zijn. 
Met een onderwijsopleiding en ICT als achter-
grond was het verzorgen van de baanindelingen 
voor haar een peulenschil en zouden organi-
satorische klussen bij haar helemaal in goede 
handen komen. “Tja, van het begeleiden van 
kinderen ging ik naar het maken van baan-
indelingen, bijhouden van de absenties , deel-
nemen aan vergaderingen en zo werd mijn week 
drukker en drukker voor De Pinguins. Naast 
deze klussen spring ik ook nog steeds bij als er 
een tekort aan begeleiders is voor de kinderen.” 

Het indelen van begeleiders en kinderen is een 
belangrijk moment voordat een kind aan de 
eerste slagen in het zwembad begint. “De klik 
tussen een kind en de begeleider is bijzonder 
belangrijk”, meent Willia. “Van tevoren probeer je 
in te schatten welke persoonlijkheden goed met 
elkaar uit de voeten zouden kunnen komen en 
schat je ook in welke problemen er eventueel op 
zouden kunnen doemen. Mocht blijken dat onze 
(Linda	&	Willia)	inschatting	niet	juist	is	geweest	
dan volgt een herindeling. Het belang van het 
kind staat voorop, maar ook het plezier bij de 
begeleider is daarbij opportuun voor het beste 
resultaat.” 
Het verloop in vrijwilligers is niet groot en dat 
zegt eigenlijk al heel veel. “De meeste mensen 
die er aan beginnen houden er direct een goed 
gevoel	aan	over,”	laat	Linda	weten.	“Naast	de	
ongediplomeerde begeleiders zijn er momenteel 
6 gediplomeerde mensen.  We proberen het zo 
professioneel mogelijk aan te pakken.”

Willia heeft gelukkig naast haar bemoeienissen 
met De Pinguins ook nog tijd voor andere zaken. 
“Nadat ik in 2012 door een reorganisatie in de 
WW was gekomen en besloot vrijwilligerswerk 
te gaan doen, was het even moeilijk om een 
omschakeling te maken, maar inmiddels zijn de 
kansen weer gekeerd. Ik heb sinds 2 jaar een 
leuke baan bij het UWV. In mijn vrije tijd doe ik 
1x per week aan trimzwemmen en ga ik 2 keer 
per week naar de dansschool van Iris Oosterhof, 
La	Danse	in	Edam,	waar	ik	aan	mijn	conditie	
(Kracht	&	Fit	trainingen)	werk.	Hartstikke	leuk!”

Voor ouders die hun kind bij De Pinguins zwem-
les willen laten volgen is dat niet direct mogelijk. 
“We	hebben	een	wachtlijst”,		laten	Linda	en	
Willia weten. “Dat moet ook wel, want we 
moeten het ons niet boven het hoofd laten 
groeien. De kinderen verdienen de maximale 
aandacht en zodra we de 75 overschrijden gaat 
dat niet meer lukken.”

De	voldoening	die	Linda	en	Willia	ontlenen	aan	
hun	bijdrage	is	groot.	Linda	omschrijft	het	
als volgt: “Als rond de klok van 10 uur iedereen 
moe maar voldaan weer huiswaarts gaat, ben ik 
trots dat ik deel mag uitmaken van dit geweldige 
team”.

“Het belang van het kind staat voorop, maar ook 
het plezier bij de begeleider is daarbij van belang 

voor het beste resultaat.” 
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Waar we in ons gesprek in het geheel niet aan 
toe zijn gekomen is het feit dat Bep Steenmeijer-
Duif in 2005 als ereburger van de gemeente 
Edam-Volendam werd gehuldigd door 
burgemeester Van Beek. Zij werd hierbij ‘kanjer 
van De Pinguins’ genoemd en gezien haar staat 
van dienst is dat niet zo vreemd. Bep is haar 
gehele werkende leven en ver daarna bij het 
zwemmen betrokken geweest.

Dat Bep jong van geest moet zijn om het ruim 39 
jaar vol te houden bij De Pinguins blijkt wel uit 
het interieur van haar woning. Waar je bij 
senioren nog wel eens wilt verdwijnen in een 
donderbruine inrichting, is bij Bep alles wit. Tot 
aan de rand van de tv aan toe! Alles straalt 
openheid uit en Bep zelf vormt daar geen 
uitzondering op.

HOE IS HET ZO GEKOMEN? 
“Ik werkte bij een organisatie die in 
Heerhugowaard, Hoorn, Schermer en in 
Volendam baden hadden voor recreatief 
zwemmen. Volgens mij weet je wel welk bad ik 
bedoel. Naast Spruit, de dansschool. Voor die 
tijd was dat best raar. Een vrouw die werkt. Ik 
vond dat maar gezeur en wilde gewoon lekker 
aan de slag en Daan had daar helemaal geen 
moeite mee. De op- en aanmerkingen namen 
wij voor lief. In ieder geval, na verloop van tijd 
werden wij overgenomen door het Sportfondsen-
bad en kreeg ik een goede opleiding als 
zwemlerares. Het was best een pittige opleiding.
Wanneer ik er aan terug denk zie ik zo weer 
Schuimpie van The Cats en Jan Keizer de 
scheidsrechter voor me. Ook hen heb ik inder-
tijd het zwemmen bijgebracht. Ook bijzonder 
in die tijd was dat de nonnen toestemming van 
de kerk kregen om zwemles te nemen of vrij te 
gaan zwemmen. Dat was nog eens wat; nonnen 
zonder habijt! 
Schokkende tijden, zullen we maar zeggen”. 

“In de zeventiger jaren werd ik gevraagd om 
kinderen met een beperking zwemles te geven. 
Ik hoefde er eigenlijk niet zo gek lang over na te 
denken om daarin mee te gaan. 

NORMALE	BENADERING
Mijn benadering voor 
mensen met een be-
perking was en is 
dezelfde als bij valide 
mensen. Daarmee zet 
je direct de toon en is 
alles helder en duidelijk. 
De kinderen hebben 
er nooit moeite mee 
gehad en ikzelf ook niet. Het waren geweldige 
jaren waarin van alles voorbij kwam. Zo regelde 
de heer Pfeiffer (oprichter van De Pinguins) ooit 
eens een trip naar Engeland en Schotland. Het 
was tot in de puntjes voor elkaar en de kinderen 
kregen een programma voorgeschoteld waar 
ze van duizelden. Een schoolgebouw dat niet 
in gebruik was in verband met de zomervakan-
tie aldaar was de verblijfplaats om te eten en 
te slapen. De kinderen konden er zwemmen, 
paardrijden, dansen, kanovaren, spelletjes spe-
len, werkelijk van alles was er te doen. Naast 
een buitenlandse trip regelde Pfeiffer ook een 
vakantie in de Achterhoek waarbij van alles voor 
de minder validen geregeld was. 

PLICHTSBESEF
In al die jaren heeft Bep nimmer verzaakt. “Ik 
ben wat dat betreft een principieel mens. Of je 
doet iets voor de volle 100% of je begint er niet 
aan. Half bakken werk is iets waarmee je bij mij 
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niet moet aankomen. 
Gelukkig werd ik door Daan in deze opvatting 
volop gesteund en ik heb nimmer van hem een 
wanklank gehoord als ik zaterdagochtend op 
pad ging naar De Pinguins. Die liet mij 
helemaal in mijn waarde. Mooi toch?”

Naast haar vrijwilligerswerk voor De Pinguins 
was zij ook op andere manieren actief bezig 
met het zwemmen. “Ik had veel lol in het lange 
afstand zwemmen. Ik heb aan verscheidene 
marathons meegedaan en ook nog een rondje 
IJsselmeer voltooid”. 

TOEKOMST
Bep denkt dat De Pinguins een goede toe-
komst tegemoet gaan. “Dit blijft gewoon door 
gaan. Als je ziet dat er telkens weer nieuwe 
aanwas komt met leden en begeleiders ben ik 
zeker optimistisch voor de toekomst. Er wordt 
wel eens gezegd dat de 
mentaliteit van de mensen 
verandert, maar bij dit soort 
zaken komt altijd de behoe-
fte omhoog om mensen te 
helpen. Dat zit er gewoon in 
gebakken”. En dat is maar 
goed ook.

HARRIE SCHUITEMAKER

“Als je ziet dat er telkens weer nieuwe aanwas 
komt met leden en begeleiders ben ik zeker 

optimistisch voor de toekomst”.
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DE ZATERDAGOCHTEND VAN
 .
Ik ben Carla Visser-Schilder (44) en heb een 
man, twee dochters en vier katten.

Een jaar of 6 geleden zag ik in zwembad De 
Waterdam een oproepje hangen. Ze zochten 
vrijwilligers bij zwemvereniging De Pinguins.

Nou vind ik zwemmen wel leuk, zelfs op 
zaterdagochtend heel vroeg, dus ik besloot te 
bellen.	Na	een	gesprekje	met	Linda	kon	ik	al	
snel langskomen om eens te kijken hoe dat 
nou was bij De Pinguins. 
Sinds die tijd ben ik lekker bezig in het water. 
Meestal begeleid ik 1 kind in het zwembad. 
In het half uurtje kun je echt bezig zijn met het 
leren zwemmen aan een kind. Soms gaat een 
kind snel vooruit, meestal duurt het wat langer. 
Leren	zwemmen	is	het	doel,	maar	plezier	in	
zwemmen is ook belangrijk. Als je vragen hebt, 
staan de ‘echte’ zwemjuffen voor je klaar met 
tips en aanwijzingen. 
Na	afl	oop	is	er	altijd	een	lekker	kopje	koffi	e	en	
tijd voor een praatje met elkaar.  Je ontmoet 
niet alleen mensen uit Volendam, maar uit de 
hele omgeving. 
Onder	leiding	van	Linda	en	Willia	is	er	iedere	
week weer een hele groep mensen actief bezig 

in het zwembad. 

Ik hoop dat De Pinguins nog 
lang mogen blijven bestaan!

CARLA VISSER-SCHILDER

“Na afl oop is er altijd een lekker kopje koffi e en 
tijd voor een praatje met elkaar”.
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ONZE ZOON KOEN 

is in augustus 2013 
begonnen met zwem-
men bij De Pinguins. In 
de eerste weken moest 
hij erg wennen en dat 
heeft iedereen toen ook 
kunnen horen! Maar 
dankzij het geduld van 
Marjo en de andere 
vrijwilligers ging het al 

snel erg goed. Ook met ‘juf Inge’ gaat het nu 
prima. Verder is het geweldig dat zijn broer 
Ryan ook mag meezwemmen en inmiddels al 
aan zijn ‘zwemvaardigheid 1’ toe is. De zater-
dagochtend naar De Pinguins heeft inmiddels 
een vaste plek in ons ‘gezinsritueel’. De zater-
dag klopt niet meer als er geen zwemmen is! 
De stress om er op tijd te zijn en het praatje 
met de andere ouders, het hoort er helemaal 
bij. En het is elke week weer bijzonder om 
te zien hoeveel mensen zich belangeloos 
inzetten om dit vaste plezier op de zaterdag-
ochtend mogelijk te maken. Voor iedereen die 
dat mogelijk maakt: hartelijk bedankt 
allemaal! 
We hopen nog lang van deze verplichte 
zaterdagochtend te mogen genieten! 
KOEN, RYAN, MONIQUE EN DAVE TUIJP

“En het is elke week weer bijzonder om te zien 
hoeveel mensen zich belangeloos inzetten om 

dit vaste plezier op de zaterdagochtend 
mogelijk te maken”.

“De voelbare gedrevenheid van al die 
mensen die daar vrijwillig aan de slag 

zijn werkt aanstekelijk”.

DE ZATERDAGOCHTEND VAN

Sinds oktober 2014 gaat bij mij behalve 
door de week ook op zaterdag de wekker.                                
Op dat moment vervloek ik dat ding en ga bijna 
grommend mijn warme bed uit en denk… 
welke …en vul alles maar in. 
Na	een	snelle	kop	koffi	e,	boterhammetje	hup	
de auto in vanuit  Amsterdam op weg naar de 
Waterdam.
Eenmaal binnen in het zwembad is het voor mij 
letterlijk	en	fi	guurlijk	een	warm	bad	en	ben	ik	in	
een klap dat nare gevoel van die wekker kwijt ! 
De voelbare gedrevenheid van al die mensen 
die daar vrijwillig aan de slag zijn werkt aan-
stekelijk,  maar maakt ook dat ik mij soms nog 
ongemakkelijk voel omdat ik nog niet de ins en 
outs ken die voor velen gesneden koek zijn. 
Het komende jaar hoop ik ook een deel van die 
koek aan te kunnen snijden ! 
Ik hoop dat ik het volgende jaar ook tot de 
groep routiniers zal gaan behoren !

INGE ZWEERMAN
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TWEE PINGUINS

Sinds drie en een half jaar hebben wij thuis 2 pinguins die elke zaterdag met heel veel  plezier 
naar Volendam afreizen.
Onze jongens van 7 en 9 kunnen vanwege hun doofheid en autisme niet naar een reguliere 
zwemles.
Op zoek naar iets passends kwamen wij zo’n 3,5 jaar geleden bij De Pinguins terecht.
Een hechte groep zwemjuffen en meesters die met zoveel liefde en passie deze kinderen het 
plezier (en de veiligheid) van goed zwemmen leren. Het maakt niet uit hoe lang je erover doet 
maar er wordt wel (met veel geduld) naar een diploma toegewerkt.
Inmiddels is 1 van onze pinguins in het trotse bezit van zijn A-diploma en staat B in de planning. 
Het zwemmen is een vast onderdeel en een mooi begin van ons weekend. 
En natuurlijk is het laatste half uurtje vrijzwemmen een mooie beloning van ingespannen 
instructies opvolgen. Heerlijk ook om nog even te ontspannen en te laten zien wat je kan en net 
hebt geleerd.
Super dat deze club al zo’n tijd bestaat en wij hopen dan ook ten zeerste dat er nog veel meer van 
dit soort jubilea aan vast geplakt zullen gaan worden.

FAMILIE COMMANDEUR

   

“Het maakt niet uit hoe lang je erover doet maar er wordt wel naar een diploma toegewerkt”.
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DE AFGELOPEN TIEN JAAR
Wij, Carla Schilder moeder van Shanna en Gerard Tol vader van Rico, kunnen natuurlijk alleen 
maar over de afgelopen 10 jaar schrijven. En over wat het voor onze kinderen heeft betekend om 
te leren zwemmen en hun diploma’s te halen bij De Pinguins.
In het begin hebben wij contact gezocht (via andere ouders en/of zwemmen, school) met André en 
Maja Geiger, destijds de stuwende krachten achter De Pinguins. En dan begint een periode van 
watergewenning, 1e bad, 2e bad, uiteindelijk naar het diepe 3e bad. Hoogtepunten zijn op een 
normale zaterdag dat je kind na een aantal maanden, in ons geval na 2 jaar, uiteindelijk door het 
gevreesde gat in het zeil gaat. Nu lijkt dat al weer een hele tijd terug en zie je ze elke week banen 
trekken voor zwemvaardigheid die ik ze niet na doe. Verschillende koprollen, borst- en rugcrawl, 
vlinderslag, etc.

En als je nu als ouders aan de kant zit, zie je hetzelfde gebeuren met andere jonge kinderen die 
net binnen komen lopen van klein naar groot. Uiteindelijk denk ik leren ze allemaal zwemmen, 
ondanks dat er soms enige twijfel bij vooral de nieuwe ouders is. Maar dat is een mooi gezicht, bij 
de één duurt het wat langer als bij de ander, maar de aanhouder wint.
Het is natuurlijk niet alleen het zwemmen, voor ons als ouders, het zijn ook de gesprekken en 
contacten die de ouders, familieleden onderling hebben die het wekelijkse zwemmen tot een 1,5 
uur maken die ondanks het tijdstip en de warmte langs de kant het dubbel en dwars de moeite 
waard maakt om toch elke keer te komen. En dat je mist als het niet doorgaat vanwege vakantie.
Het vrij spelen, de vriendschappen tussen kinderen die worden gesloten, speelafspraken voor na 
het zwemmen. Het jaarlijkse disco zwemmen en het sinterklaasfeest zijn natuurlijk onvergetelijk.
En als bonus, je kind die op vakantie in bezit van een diploma vrij kan zwemmen. En kan 
zwemmen als een waterrat.

Speciaal om te noemen, Maria Tros, volgens mij de oudste vrijwilliger van het eerste uur. Die 
ook nog weleens tussen half tien en tien uur haar baantjes trekt en waartegen je om 10 uur moet 
zeggen dat ze er nu echt uit moet. Maar nog steeds elke week aanwezig.
Theo Hoogland die begonnen is als vrijwilliger met het zwemmen met zijn zwager (inmiddels 
overleden) maar die er ook regelmatig is, als hij niet overwintert in het zuiden van Europa.
Gré	Brons	die	altijd	voor	ons	klaar	staat	voor	een	lekker	bakkie	koffi	e	of	thee	nadat	de	zwemmers	
hun kunsten hebben vertoond en de vrijwilligers het laatste half uur nog even kunnen bijkomen 
van de inspanningen. En waar altijd naar wordt uitgekeken.
Tevens	is	het	natuurlijk	fantastisch	dat	Linda	en	Willia	en	natuurlijk	ook	Hans	bereid	zijn	geweest	
om de taken over te nemen van het echtpaar Geiger 
toen deze hadden besloten het rustiger aan te willen 
doen. 

De 50 jaar ligt voor het grijpen, dat gaan jullie toch 
zeker wel volmaken???  Wij gaan er voor.
In de afgelopen jaren hebben wij als ouders 
verschillende zwemmers en vrijwilligers zien komen 
en gaan, maar sommige blijven ook voor lange 
tijd. En gaan soms zwemmen als recreanten zoals 
Ruud en Peter, Marga, Jaap , Kees,  Ellen , Annie 
en Maurits. Die onder begeleiding van Tjerk en 
niet te vergeten Gré Buijs (als onmisbare coach in 
het water) die in ieder geval Maurits altijd weet te 
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stimuleren en het uiterste uit hem weet te halen met de borstcrawl.
En gelukkig is er ook een groep jonge vrijwilligers bijgekomen zoals bijv. Robin en Karsten, ik 
hoop dat ze nog lang erbij zullen blijven. Veel succes verder en tot volgende week, dan zitten wij 
gewoon weer langs de kant op het bankie.

CARLA EN GERARD 
“Het jaarlijkse disco zwemmen en het 

sinterklaasfeest zijn onvergetelijk”.

Noot van de redactie: Gerard Tol is zelf ook jarenlang het vertrouwde gezicht als vrijwilliger langs de trimbaan
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Als een kind een maand lang met watervrees 
op de kant zat en na twee jaar toch zijn of haar 
diploma haalde dan waren ze zo trots als een 
pauw. Als je bij Maja en André in huis kwam 
dan struikelde je spreekwoordelijk over allerlei 
accessoires die op De Pinguins betrekking 
hadden. Het is teveel om op te noemen wat ze 
allemaal voor De Pinguins hebben gedaan.
Op 16 april 2005 zijn Maja en André 
onderscheiden met de gemeentelijke legpenning 
in brons door burgemeester van Beek als dank 
voor de inspanningen die zij hebben verricht. Zij 
waren er zeer vereerd mee.
Na die tijd wilden zij een stapje terug doen en 
hebben zij hun opvolgers ingewerkt. Daarna werd 
de  gezondheid van André en Maja  minder en zijn 
ze niet zo lang na elkaar overleden.
Voor iedereen die met ze heeft samengewerkt 
was dit een groot verlies en we denken met 
dankbaarheid terug aan dit echtpaar dat zoveel 
voor de Stichting De Pinguins betekend heeft.

THAMES GUIT
voorzitter

“Als een kind een maand lang met watervrees 
op de kant zat en na twee jaar toch zijn of haar 
diploma haalde dan waren ze zo trots als een 

pauw”.

IN MEMORIAM ANDRÉ EN MAJA GEIGER

André en Maja hebben een lange staat van 
dienst gehad bij De Pinguins. Anderhalf 
jaar na de oprichting zijn ze als vrijwilliger 
gekomen en nooit meer weggegaan. Met het 
5-jarig bestaan werden ze betrokken bij de 
organisatie en sindsdien hebben ze allerlei 
taken gedaan in het zwembad. Maja ontfermde 
zich over het aannemen van nieuwe leden en 
samen zorgden  ze ervoor dat de kinderen en 
de ouders zich thuis voelden bij De Pinguins. 
Uit die goede relaties zijn veel familieleden 
vrijwilliger geworden. Als er een lid jarig werd 
kreeg hij of zij een kaart en een leuke attentie.
In het zwembad zorgden ze voor de 
baanindeling en waren ze het aanspreekpunt 
voor de ouders.
Van de diploma uitreiking maakten zij altijd 
een hoogtepunt en waren trots op de bereikte 
resultaten.
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PENNINGMEESTER AAN HET WOORD

Mijn naam is Dick Tol en ik ben getrouwd met Nel. Wij hebben samen 
twee	nog	thuiswonende	dochters;	Laura,	werkzaam	in	de	modewereld		en	
Suzanne, studerend voor Geneeskunde en is momenteel bezig met haar 
co-schappen.
Ik heb ruim 25 jaar in Amsterdam gewerkt bij diverse bedrijven op de 
fi	nanciële	administratie	als	boekhouder/controller	en	sinds	2009	vervul	ik	
deze	functie	in	Volendam	bij	Molenaar	&	Zwarthoed	Adviseurs	B.V.,	een	
maatschappelijk zeer betrokken bedrijf, waar vele collega’s vrijwilliger zijn 
bij diverse verenigingen en stichtingen in onze gemeente.
Een	van	die	collega’s	is	Linda	Koning.	Zij	heeft	mij	gevraagd	of	ik	vrijwilliger	

wilde worden bij De Pinguins. De oude garde van deze vereniging wilde het rustiger aan gaan 
doen	en	de	taken	overdragen	aan	een	volgende	generatie.	In	het	team	dat	Linda	voor	ogen	had	
was nog een openstaande vacature als penningmeester, een functie waar ik de juiste persoon 
voor was. 
Op dat moment had ik ooit wel eens van de Pinguins gehoord, maar wat ze precies deden 
wist	ik	niet.	Ik	heb	van	Linda	een	aantal	nieuwsbrieven		gekregen	en	ik	ben	een	keer	op	een	
zaterdagmorgen	gaan	kijken	in	de	Waterdam.	Linda	en	haar	echtgenoot	Hans	hebben	mij	toen	
voorgesteld aan een aantal vrijwilligers en hebben mij een rondleiding gegeven en verteld hoe het 
er aan toe gaat op zo’n zwemles.
Ik was daar danig van onder de indruk; wat een plezier en geluk straalde er uit van alle deelnemers 
en vrijwilligers, van jong tot oud. Een jong meisje dat er voor het eerst was vertelde enthousiast 
wat ze had gedaan en wat ze nu al kon. En een ouder iemand die in z’n mobiliteit was beperkt en 
nu door zwemoefeningen steeds beter kon bewegen.
De administratie en de inning van de contributie 
waren bij mijn start als penningmeester niet meer 
van deze tijd. Snel daarna heb ik op de systemen 
van	mijn	werkgever	Molenaar	&	Zwarthoed	
Adviseurs	B.V.	een	nieuwe	fi	nanciële	administratie	
ingericht en inning van de contributies is vanaf 
dat moment volledig via automatische incasso 
ingeregeld. Naast deze taken richt ik mij ook op het 
binnenhalen van sponsors voor de vereniging en 
de verzending van verjaardagskaarten en bloemen 
voor de leden en vrijwilligers.

Wat mij betreft is dit een vereniging die tot in lengte 
van dagen moet blijven voortbestaan voor mensen 
die in het reguliere zwemonderwijs niet terecht 
kunnen en daarom steun verdient. 

“Ik ben trots dat ik achter de schermen als 
penningmeester een steentje kan bijdragen aan de 
continuïteit van deze unieke vereniging.”

DICK TOL
penningmeester
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Stichting de Pinguins wil al haar sponsors bedanken voor hun steun!


