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 Nieuwsbrief       19-04-21 
- We trainen dus in Hoog-Keppel vanaf 13 april!  

 Aangezien de vooruitzichten nog onduidelijk blijven voor hervatting van trainen in ons overdekte bad hebben we 

direct na de mededeling dat het bad in Keppel openging, contact gezocht met de manager van het Hessenbad en 

waren net op tijd om trainingen voor ons te reserveren. 

 De (voorlopige) trainingstijden zijn: 

 

 Dinsdag: van 20.00 tot 20.45 uur: de Recreanten en Masters. 

 

 
 

 

Woensdag: van 19.00 tot 20.00: de Zwemafdeling. 

Een bijdrage van ons bestuurslid zwemafdeling Tessa aan de Meulen. 
AFGELOPEN WOENSDAG WAS HET DAN ZOVER: we mochten weer trainen in het water. Er was een grote opkomst van 
zwemmers. Vol goede moed en zin om weer te zwemmen, stonden ze aan de badrand. Het was fris, maar al snel lag het 
bad vol met fanatieke zwemmers. Wat een mooi gezicht weer! Na een tijdje was het voor sommige zwemmers te koud en 
zijn zij lekker gaan aankleden. Andere zwemmers hebben het langer volgehouden en een aantal ging na 45 min. voldaan het 
water uit. Ze hebben het allemaal volbracht en lekker gezwommen. Wij zijn trots op deze groep zwemmers. 
Vandaag weer een mooie opkomst bij de landtraining. Ook hier heeft iedereen zich vol overgave ingezet en was het 
ondertussen genieten van het lekkere zonnetje. Er werd zelfs een online verbinding gemaakt voor iemand die thuis moest 
blijven in afwachting van de uitslag van een test. Samen sporten blijft toch iets moois. Fijn dat we dat nu in het water én op 
het land mogen doen. 
 

   
 

 

 



         

Doesburgse Watersport Vereniging 
Opgericht in 1931 – aangesloten bij de KNZB 

 
 

 

 

Vrijdag: van 19.00 tot 20.30 uur: de Poloafdeling. 19.00 (H1/2 en Jeugd) 19.45 (H3 en Dames) 

   

 

 Ook de jeugd heren 3 en de dames waren vrijdag aanwezig in het koude water van Hoog Keppel. Wat ons opviel 

bij met name de meisjes van de jeugdteams: geen centje pijn! Gewoon een half uur zwemmen en ook nog een 

balletje gooien, terwijl de meesten al rillend aangekleed langs de kant stonden of al snel huiswaarts de warmte 

opzochten. De delegatie heren 1 en 2 bleven nog even gezellig op de parkeerplaats staan om de wereldproblemen 

te bespreken. De dames waren zichtbaar blij elkaar weer te treffen en waren goed vertegenwoordigd! 

De heren 3 waren slecht maar wel breed vertegenwoordigd. Jan TH kon de tegels weer tellen van het Hessenbad! 

Toch weer de vertrouwde beelden van onze vereniging. Leuk!  

 

- We mogen ook nog steeds rondom zwembad den Helder trainen, ook in het weekend. Maak er gebruik van, 

alleen al om elkaar weer eens te ontmoeten. Neem contact op met HJ dan zorgt hij dat je toegang krijgt. 

 Als je nog meer leuke activiteiten wil organiseren met eventueel een chocolademelk to go in de stad: gewoon 

doen! De onkosten krijg je van ons uiteraard vergoed.  

 

- Op 20 juli bestaat DWV 90 jaar. Alle leuke ideeën zijn welkom om er een hopelijk leuke (coronavrije) viering van 

te maken. Laat maar horen wat jullie in gedachten hebben: alles is welkom. Stukjes naar: 

dwv.secretaris@gmail.com 

 Tevens zal er een speciale Plons verschijnen waarin tal van leuke artikelen geplaatst worden, ook vanuit het 

verleden. Het zou ook leuk zijn om stukjes van jullie te mogen ontvangen. Doe jullie best!  

 

 
 

 

 

 

Veel zwemplezier toegewenst in het Hessenbad met hopelijk lekker weer en hopelijk ook weer snel in het 

overdekte zwembad in Doesburg! 
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