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Vanzelfsprekend passen wij onze arrangementen graag 
aan uw persoonlijke wensen aan. Of u nu juist een 
afgesproken prijs wilt of juist niet.

Onze gemoedelijkheid en service staan bij ons hoog in 
ons vaandel. Wij nodigen u in ieder geval uit voor een 
kopje koffi e, zodat u kennis kunt maken met 
Stadsbierhuys de Waag in Doesburg de oudste 
horecagelegenheid van Nederland.

Met veel plezier organiseren wij uw diner, high-tea, 
receptie, buffetavond, feestavond, lunch of brunch 
in Doesburg, maar dan wel op de manier zoals u dat 
graag wenst. Ook adviseren wij u desgewenst bij uw 
keuze van muziek, entertainment of aankleding van 
de ruimte. Wij hebben ruime ervaring met het 
organiseren van bands en of DJ’s om uw feest net die 
invulling te geven die u wenst.

Of u nu een stijlvol feest wilt of een Oktoberfest wij 
ontzorgen u en hebben de denkwijze: “Niks is 
onmogelijk voor hen die willen”.

0313-479617

www.waagdoesburg.nl

Dagelijks vanaf 10:00 geopend

Bijzondere momenten zijn er om te vieren, te 
delen en te koesteren. Vaak gaat dat gepaard met 
een hapje en een drankje. Een creatieve en met 
zorg gekozen culinaire invulling is dan 
essentieel om die bijzondere momenten net even 
extra bijzonder te maken. Stadsbierhuys de Waag 
voelt dat haarfi jn aan en weet op een verrassende 
en lekkere manier indruk te maken op u en uw 
gezelschap. Of dat nu in particuliere of zakelijke 
kring is. En het fi jne is… u heeft er echt geen 
omkijken naar, want vanaf het eerste contact 
neemt Stadsbierhuys De Waag u alle zorgen uit 
handen… 

Pure kwaliteit van eerlijke dagverse gerechten die 
u bij ons kunt bestellen en afhalen. Wij bezorgen 
het ook graag bij u op locatie.

Voor al uw vergaderingen, lunches, diner, catering en 
feesten en partijen. Maar ook voor de lekkerste koffi e 
van Doesburg en omstreken (notering koffi e top 100) 
of één van die heerlijke speciaalbieren.

Catering

Feesten en partijen

De oudste horecagelegenheid van Nederland
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Colofon
De Plons is het clubblad van de Doesburgse 
Watersport Vereniging en verschijnt 2 keer per 
jaar in een oplage van ca. 300 stuks per editie.

Drukwerk: PrintX  0314-354833
Innovatieweg 3-11, 7007 CD Doetinchem
Vormgeving: Menno Vreman   06-83342489 
info@mennovreman.nl

Kopij voor het clubblad kunt u sturen naar:
dwv.secretaris@gmail.com

Bestuur:
Voorzitter:  Walther Eenstroom 
Secretaris:  Henkjan Kets  
dwv.secretaris@gmail.com
Penningmeester: Rick Kleine
Voorzitter Zwemmen: Tessa aan de Meulen
Voorzitter Waterpolo: Nicolle Rutten
Sponsorcommissie: Chris Geervliet  
Seniorencoördinator:  Roy Campschroer 
Jeugdcoördinatoren: Rick Hidding 
Voorzitter Activiteitencommissie: Jessica Orth 

Bankrelatie: 
ING: NL47INGB0002069639

Opzeggen van het lidmaatschap zal alleen 
geaccepteerd worden door inlevering van 
het afmeldingsformulier bij de leden-
administratie. Dit formulier kunt u downloa-
den van de DWV website. De opzegtermijn 
is 3 maanden, deze gaat in na de maand 
waarin u het lidmaatschap heeft opgezegd. 
De datum van ontvangst bij de leden-
administratie is bepalend voor de laatste 
maand lidmaatschap. 

Adres ledenadministratie: Olga Staring, 
olga.staring@chello.nl 
Wij verzoeken iedereen om adres- en 
emailwijzigingen ook door te geven aan de 
ledenadministratie!

KVK: 40120783
Website: www.dwv-doesburg.nl

Ereleden: 
de heer T. Kets  
de heer E. Nijland

Lid van verdienste:
mevrouw A. Bloemendaal, de heer H. Bruns,
mevrouw Y. Hoogstede,  de heer P. Hamer,
mevrouw O. Staring, de heer H. van Vliet,
de heer A. A. M. Vreman, de heer E. Geervliet,

POLOAFDELING:
Jeugdleden t/m 11 jaar  € 252,00 per jaar / € 21,00 per maand

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 276,00 per jaar / € 23,00 per maand
(volgend op de maand na het bereiken van de 12-jarige leeftijd)

Seniorleden v/a 18 jaar € 378,00 per jaar / € 31,50 per maand
(volgend op de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd)

ZWEMAFDELING:
Jeugdleden t/m 11 jaar € 276,00 per jaar / € 23,00 per maand
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 312,00 per jaar / € 26,00 per maand
2 trainingen per week 
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 360,00 per jaar / € 30,00 per maand
3 trainingen per week 
Seniorleden vanaf 18 jaar € 372,00 per jaar / € 31,00 per maand
2 trainingen per week 
Seniorleden vanaf 18 jaar € 420,00 per jaar / € 35,00 per maand
3 trainingen per week 

RECREANTEN € 174,00 per jaar / € 14,50 per maand

MASTERZWEMMEN € 210,00 per jaar / € 17,50 per maand

NIET-ACTIEVE LEDEN € 20,00 per jaar

Kiest men een 2e discipline (bijvoorbeeld recreatief zwemmen naast polo) 
dan is 50% van dit lidmaatschap verschuldigd.

Contributie 2021
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Voorzitter aan het woord  5
Bestuurstafel 8
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Doesburg worstelt met sporthal 19
Sponsorkliks 21
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Tel. 472553

Pede Sinay
Angerloseweg 24
6983 BA Doesburg

Tel. 0313 484 114
Mob. 06 22 29 60 88

Maarten Kolk
v.d. Hardt Abersonlaan 10 
6998 AX Laag Keppel

Tel. 0314 393 540
Mob. 06 54 97 51 39
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BestuurVoorzitter aan het woord

Het einde van het jaar 2020 komt eraan.
De feestdagen worden anders dan andere jaren, zon-
der veel vrienden, kennissen of familieleden. Dit is een 
enorm gemis, ook voor degenen die graag wat vuur-
werk afsteken. Dat pleziertje is ook niet meer van de 
partij dit jaar. De Zwemvierdaagse-traditie tussen kerst 
en oud en nieuw kunnen we ook niet door laten gaan.
Dan blijft er weinig anders over om maar zoveel mo-
gelijk te profiteren van de aangeboden zwemuurtjes bij 
D.W.V., helaas ook nog steeds onder (corona)voorwaar-
den.

Even kort terugkomend op mijn voorwoord in de laatste 
Nieuwsbrief: het was niet mijn bedoeling om hiermee 
een bepaalde groep zwart te maken: het was en is 
bedoeld om duidelijk te maken dat we er financieel niet 
echt sterk voor staan. Daarom was het prettiger geweest 
als er van te voren overleg met het bestuur over deze 
kwestie was geweest.

De angst voor het virus is een persoonlijke zaak waar 
uiteindelijk ieder lid zelf zijn of haar afweging in moet 
maken. Door het Coronavirus is op dit moment het 
sociale contact duidelijk minder en proberen we door 
regelmatig Nieuwsbrieven te verzenden om dit zoveel 
mogelijk te compenseren. Toch even een kleine kritische 
noot: we hebben in alle noodkreten en verzoeken in 
diverse voorwoorden en Nieuwsbrieven en in de Plons 
eigenlijk nooit reacties gekregen. In dit geval waarin ik 
mij iets te expliciet heb uitgelaten waren er in zeer korte 
tijd vele reacties. Misschien moet ik overwegen om in 
meer gevallen de confrontatie met jullie te zoeken zodat 
er nog meer beweging komt om DWV voorwaarts te 
helpen.

Verder is 2020 een jaar om als zeer apart in de boeken 
te noteren maar mogen we ons gelukkig prijzen dat we 
eigenlijk geen ledenverlies hebben geleden. Dat geeft 
wel aan dat er toch grote loyaliteit tegenover onze club 
D.W.V. is.

2021 staat voor de deur en uiteraard hopen we allemaal 
dat we snel weer onze normale levens kunnen oppakken 
van voor de Corona crises. Wat wel misschien positief 
is dat als straks alles weer gaat en mag als vanouds, er 
dan er dan bij de mensen meer waardering is wat we 
allemaal kunnen en mogen. Corona heeft ons geleerd 
dat niets vanzelfsprekend is: iets waar we toch heel vaak 
wel vanuit zijn gegaan. Dus moeten we, zoveel als we 
kunnen, met elkaar in 2021 de schouders onder onze 
vereniging zetten. Hierbij laten we zien dat we een voor-
uitstrevende organisatie zijn met de wil dat D.W.V. ook in 
de toekomst mooie en gezellige vereniging blijft, waar 
ieder lid zich thuis mag en kan voelen.

Het bestuur is de laatste maanden veelvuldig in gesprek 
geweest met andere zwemsport- en verenigingen die 
hieraan sterk gelieerd. Dit hebben we gedaan om in de 
toekomst te komen tot een eventueel nog meer veel-
zijdige vereniging. Hierin zouden ook andere zwemdis-
ciplines een rol in kunnen spelen. Hier in Doesburg zijn 
we nog steeds in de gelukkige omstandigheid dat we 
beschikken over een mooi en goed onderhouden zwem-
bad dat in principe nog vele jaren zeer goed bruikbaar 
is. Ook heeft de lokale politiek uiteindelijk toch beslo-
ten, om naar de argumenten om de sporthal niet op de 
Beinum te bouwen, te luisteren. Ze hebben nogmaals 
een onderzoek laten doen wat de beste locatie zou zijn 
voor een sporthal en hier is uitgekomen dat de beste 
plek bij zwembad Den Helder is. Dit besluit geeft aan 
dat we hier in Doesburg nog steeds invloed hebben op 
de plaatselijke politiek, iets waar alle lokale politici trots 
op mogen zijn.
 
Ook voor ons als inwoners zorgt dit weer voor meer 
vertrouwen in de plaatselijke politiek. We weten dat 
het zwembad voor Doesburg een behoorlijke jaarlijkse 
kostenpost is en vinden daarom ook dat ook D.W.V de 
verantwoording moet nemen waar we kunnen bijdra-
gen in een nog scherpere exploitatie van het zwembad. 
Daarom is er tegenwoordig een open relatie met het 
Stichtingsbestuur. Ook hierin zal in de toekomst een 
beroep op jullie als D.W.V. lid gedaan kunnen worden 
om tal van ideeën uit te werken met elkaar.

Ik wil dit voorwoord afsluiten om mijn dank uit te spre-
ken aan alle vrijwilligers die binnen DWV werkzaam of 
behulpzaam zijn om onze vereniging zo goed mogelijk 
te laten draaien. Ik zal geen namen noemen omdat ik 
bang heb om iemand te vergeten.

Denk allemaal aan de oliebollenactie en ik wens jullie 
namens het hele bestuur alle goeds toe voor het nieuwe 
jaar en ondanks de beperkingen wens ik een ieder fijne 
feestdagen.

Pas goed op jezelf!     Walther Eenstroom

Beste DWV-er’s



de  kapper
voor hem en haar

* Gasthuisstraat 18
* 6981 CS Doesburg
* tel.: 0313 - 47 54 45

Schoenreparatie * Sleutelservice * Fournituren * Stomerijdepot

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Te: 0313 - 47 28 78

De Worstepinne
keurslager

Bij ons scoort U altijd!
Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg

telefoon: 0313 47 23 14

www.worstepinne.nl

Acupunctuurpraktijk Doesburg
 Dieke Theuns

Voor al uw klachten, het uitproberen waard!
Bel voor informatie wat ik kan doen bij uw specifieke
klacht of kijk op de website. 
Behandelingen worden vergoed door de zorgverzeke-
raars. Lid van beroepsvereniging VBAG en RBCZ

Van Brakellaan 50,  06-52633430
www. acupunctuurpraktijkdoesburg.nl

Meipoortstraat 38 Doesburg  0313 - 479067

www.schoenmakerijvandersluis.nl
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Bestuur

Van de Bestuurstafel
- De oliebollenverkoop van DWV is gestart en een succesvolle try-out verkoop heeft er inmiddels 
 plaatsgevonden op 5 december. We verwachten dat elk lid voor oud en nieuw minstens 1 zak van 10 
 oliebollen gaat bestellen, wat onze vereniging uiteraard ten goede komt. 
 En niet geheel onbelangrijk: ze zijn echt heerlijk! Ophaaldata op het zwembad: 30 en 31 december tussen
 12 en 2. Bestel via onze site www.dwv-doesburg.nl

-  Volgend jaar gaat de contributie omhoog, zoals is besproken op de laatste algemene ledenvergadering. 
 Zie de bijlage in deze Plons.

- De kerstvakantie duurt tot maandag 4 januari 2021. Op 4 januari gaan we weer van start.
 Het uurtje op de zaterdagochtend is niet meer beschikbaar voor D.W.V. leden, maar wordt gebruikt door 
 Triathliem (triatlonverenging uit Didam e.o.) en tevens wordt onder leiding van Jessica weer de Borstcrawl
 cursus gegeven.

- Voor overige wijzigingen verwijs ik je naar het bijgevoegde nieuwe Corona- trainingsschema. 
 Vooralsnog blijft deze van kracht totdat de maatregelen zijn opgeheven, de competitie weer aanvangt enz., 
 maar daar kan uiteraard nog niets over gezegd worden.

- De sponsorcommissie gaat in deze dagen weer advertenties ophalen en sponsoren benaderen om ons te 
 voorzien van de noodzakelijke financiële ondersteuning. We rekenen op jullie dat onze adverteerders en 
 sponsors regelmatig bezocht worden voor een financiële besteding in deze moeilijke tijden. Mocht u zich 
 geroepen voelen om de sponsorcommissie te helpen met advertentielopen meldt u zich dan gerust aan bij 
 het secretariaat. Vele handen maken licht werk.

- De Zwemvierdaagse is afgelast vanwege de coronacrisis dit jaar tussen Kerst en Oudjaar! 
 Dit is in goed overleg samen met het zwembad besloten.

- We wensen u alvast een goed uiteinde en een gezond en sportief 2021! Hopelijk gaan we weer stapje voor 
 stapje vooruit en weer een beetje terug naar het oude normaal.
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Contributieverhoging per 01-01-2021 en overzicht van nieuwe tarieven.

Zoals op de ledenvergadering is besproken en mee ingestemd zijn wij genoodzaakt om de contributie-
tarieven per 01 januari 2021 te verhogen. Samen met de inspanningen voor het werven van nieuwe 
sponsoren en inkomsten uit (nieuwe) acties hopen we hiermee de financiële positie van de vereniging te 
versterken.   

De ledenvergadering heeft toegestemd met een maandelijkse verhoging van €1,- voor jeugdleden en 
€2,50 voor leden van 18 jaar en ouder. Voor de leden van de zwemafdeling is naast de verhoging 
gekozen voor een herindeling van de tariefklassen om deze meer in lijn met de waterpolo te brengen. 
Deze nieuwe tariefklassen zijn besproken en goedgekeurd door de zwemleden in de digitale vergadering 
van 9 december.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende contributie tarieven:

Poloafdeling: 
Oude situatie                                                 Nieuwe situatie 
Jeugdleden t/m 11 jaar                 €20,-             Jeugdleden t/m 11 jaar                  €21,- 
Jeugdleden 12 t/m 17 jaar           €22,-              Jeugdleden 12 t/m 17 jaar             €23,- 
Seniorleden vanaf 18 jaar            €29,-              Seniorleden vanaf 18 jaar              €31,50 
    
Zwemafdeling: 
Oude situatie                                                    Nieuwe situatie 
Opleiding 2x training                     €22,-                Jeugdleden t/m 11 jaar                             €23,- 
Minioren e.o. 2x training              €27,-                Jeugdleden 12 t/m 17 jaar 2x training    €26,- 
Junioren e.o. 3x training               €30,-                  Jeugdleden 12 t/m 17 jaar 3x training     €30,- 
                                                                                    Seniorleden vanaf 18 jaar 2x training      €31,- 
                                                 Seniorleden vanaf 18 jaar 3x training     €35,- 

Overige afdelingen: 
Oude situatie                                                         Nieuwe situatie 
Recreanten                                      €13,50            Recreanten                                    €14,50 
Masterzwemmen                           €15,-                 Masterzwemmen                     €17,50 
Niet actieve leden                          €20,-                  Niet actieve leden                         €20,-      

Wij snappen dat een verhoging niet leuk is, maar voelen ons genoodzaakt deze door te voeren om ook
in de toekomst onze sport te kunnen blijven beoefenen.
Houd er rekening mee dat er vanaf (eind) januari dus een hoger bedrag wordt geïncasseerd. De leden 
die zelf maandelijks de contributie overmaken dienen rekening te houden met de nieuwe tarieven.

Afsluitend willen wij als bestuur nog graag aanstippen dat wanneer er leden zijn die de contributie of de 
verhoging ervan financieel niet kunnen opbrengen, wij graag meedenken en meewerken aan een 
oplossing hiervoor. Mocht u in een dergelijke situatie verkeren meldt, u dan bij de ledenadministratie of 
de penningmeester zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat wij 
dit vertrouwelijk zullen behandelen.



Meipoortstraat 54 6981 DL Doesburg

Restaurant Xiang Man is een modern restaurant met een traditionele Kantonese 
en Chinees-Indische keuken. Gastvrouw Qiao Ping zorgt met haar team voor een 
hartelijke sfeer waarin u zich direct thuis voelt. 

Er is ruime keus uit heerlijke gerechten voor een eerlijke prijs. Xiang Man serveert een 
aantal bijzondere specialiteitenmenu’s. 
Xiang Man ligt centraal in Doesburg en is toch makkelijk bereikbaar. Er is parkeerruimte 
voor de deur. Bij mooi weer kunt u buiten zitten in onze eigen tuin-terras. 

Naast ons restaurant bieden wij ook cateringsmogelijkheden en 
u kunt bij ons maaltijden afhalen.

Als u zeker wilt zijn van een tafel, reserveer dan: 
0313 475811 of info@xiangman.nl

de chinees van
DOESBURGxiang man

de chinees van
DOESBURGxiang man

www.xiangman.nl

Bel & bestel: 0313-475811

 gezellig restaurant

 eigen tuin-terras

 ruime keus uit vele specialiteiten

 uitgebreide caterings

 mogelijkheden; ook als hapjes

de chinees van
DOESBURGxiang man

Openingstijden

maandag t/m donderdag

16.00 – 21.00 uur 

vrijdag t/m zondag

12.00 – 21.30 uur.
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De pen

De pen van : ........................................................................

De pen van : ..............................................................................................

 Chris Geervliet

Christ ien Veenstra-Huisman

Mijn naam is Chris Geervliet. Al meer dan 10 jaar zwem ik voor DWV Doesburg bij de 
zwemafdeling. Na al die jaren doe ik dat nog steeds met veel plezier. 

In mijn persoonlijke leven ben ik op het moment van schrijven bezig met de afronding van mijn studie Commercië-
le Economie op de HAN in Arnhem. Voor mijn afstuderen combineer ik duurzaamheid en circulaire economie met 
marketing en sales.

Het leukste aan zwemmen zijn de gezelligheid van de zwemafdeling en de wedstrijden. Helaas gaan de wedstrij-
den niet door nu met corona. De gezelligheid is daarentegen nog altijd aanwezig tijdens de trainingen. Gezellig-
heid komt ook terug in het jaarlijkse uitje en tijdens kamperen. 
Ook al komen er nieuwe mensen bij en vallen er mensen af, DWV omarmt iedereen. 

Door de jaren heen heb ik met verschillende activiteiten meegedaan. Zoals de potgrond actie en de Kerstmarkt. 
De potgrond actie was jarenlang een favoriete activiteit om aan mee te doen. Zowel het verkopen als het weg-
brengen van de potgrond was leuk om te doen. Nu zit ik in de sponsorcommissie en help ik onze vereniging op 
deze wijze. Mocht je het leuk lijken om een steentje bij te dragen aan de vereniging, er zijn nog plekken vacant.

Vrijwilligers maken deze vereniging en het kader van de zwemafdeling mag daarbij niet worden vergeten. Ik wil 
het kader bedanken voor hun tomeloze inzet door de jaren heen en zeker in deze moeilijke tijd!

Ik geef De Pen door aan Joyce van Suntenmaartensdijk. 

Ik ben Christien Veenstra-Huisman, 36 jaar, ik woon samen met mijn man en 3 kinderen 
op Rha en werkzaam bij het waterschap Rijn en IJssel als specialist waterkeringen 
(dijken).

Sinds 2019 ben ik weer lid bij DWV. Weer, want ik was ook al lid tussen 1998 (denk ik) en 2002. Ik kom uit een 
sportieve familie. Mijn opa (nu 93) heeft ooit ook nog waterpolo gespeeld bij DWV, toendertijd nog in de Oude 
IJssel en ook mijn moeder heeft lange tijd waterpolo gespeeld bij DWL (Hoog-Keppel). Ik ben zelf lid geworden van 
DWV omdat DWL geen waterpoloteams meer had. Destijds heb ik waterpolo gespeeld bij de Dames, daarna een 
jaartje Meisjes Jeugd (ik denk tot 16?) en daarna nog een paar jaar bij de Dames. Vervolgens voor de studie uitge-
weken naar Enschede en Utrecht en in Zeist het waterpoloën weer opgepakt. Ook nog een paar maanden onder-
waterhockey en waterpolo gespeeld in Hamilton (Nieuw Zeeland) tijdens mijn afstudeerstage. Na een blessure en 
verhuizing 9 jaar geleden gestopt en daarna moeder geworden van Neeltje (nu 6), Pieter (4) en Job (2). 

Vorig jaar ben ik weer begonnen met zwemmen bij de Masters onder leiding van Jessica. Mijn zwemconditie 
kwam na jaren nauwelijks zwemmen toch nog aardig snel terug. Afgelopen zomer trainden de Masters voor de 
dames waterpolo en was de drempel laag genoeg om het nu toch echt weer te gaan proberen. Door de goede 
technische trainingen van Jean werd ik erg enthousiast en ben ik ook weer begonnen met waterpoloën. En daar 
kwam ik zowaar nog wat oude bekenden tegen! Ik vind het leuk en gezellig om weer terug te zijn bij DWV. Ik word 
blij van de onderlinge sfeer bij zowel de Masters als de dames, en krijg energie van de trainingen van Jessica (en 
steeds sneller proberen te zijn ;)). 

Bij deze geef ik de pen door aan Elien!
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De pen

De pen van : ..............................................................................................Ina Groeneveld-Pool
Op 10 september 2014 stapte ik voor de eerste keer over de drempel van Den Helder.
Open dag vanwege 20 jaar bestaan van het Zwembad. Mijn dochter zou de kinderen 
inschrijven voor zwemles en omdat het open dag was, gingen we mee om een kijkje te 
nemen in het zwembad van Doesburg. 

Hoewel ik nooit nagedacht had om te gaan zwemmen, vond ik de atmosfeer van het bad heel uitnodigend. Ik 
maakte kennis met Jessica en zij was de coach voor recreatief master zwemmen. Meteen heb ik me spontaan 
opgegeven.

Nu dacht ik van mezelf dat ik goed kon zwemmen, dus maakte ik enthousiast op de maandagavond de eerste 
zwemslagen. Oei... het waren waterpolo-zwemmers. Oeps.. er mankeerde wat aan m’n uithoudingsvermogen. Van 
alle kanten werd ik aangemoedigd, maar het beste advies was toch wel om vooral water te drinken als ik thuis-
kwam, dat zou voorkomen dat ik kramp in de kuiten kreeg.

Vanwege de groei van de groep werd de lange afstand 25 meter vervangen voor in de breedte zwemmen, 12,5 
meter. Verandert natuurlijk niets aan de tijd van het zwemmen, maar ik kon wel af en toe lekker afzetten van de 
kant.

Het zwaarste wat ik mij herinner van al die jaren zwemmen is toch wel een keer die opdracht van Jessica om een 
stoel naar de overkant te brengen. Echt, een stoel omhoog houden en dan naar de overkant zwemmen en terug... 
Een gevoel van verzuipen en later heel veel spierpijn in m’n armen.

Het is altijd geweldig om Jessica of Henkjan als coach aan de kant te zien die opdrachten geven om het maximale 
uit jezelf te halen. Ik had nooit gedacht dat je kon zweten in het water, maar m’n zwembril is regelmatig beslagen 
van m’n baantjes zwemmen.

En door de jaren heen is de groep gegroeid, een hechte en trouwe ploeg van zwemmers die elke maandagavond 
aan de rand van het bad staan en samen plonsen we er met veel plezier in. Dus daarom geef ik graag de Pen door 
aan Gea en Gert ...

Ina Groeneveld-Pool 
Doesburg



KERKSTRAAT 21, 6981 CK  DOESBURG, TEL. 0313 - 47 67 65
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Bestelformulier Oliebollen via dwv-doesburg.nl

Persoonlijke gegevens:

Naam : ........................................................................  Telefoonnummer : .........................................

Ik wil graag een bestelling voor oliebollen plaatsen:
Bestelling oliebollen DWV

Bestelling oliebollen DWV Aantal: Prijs:  Totaal:
OUD EN NIEUW met rozijnen (10 stuks) € 6,- €

zonder rozijnen (10 stuks) € 6,- €

De bestellingen kunnen worden opgehaald op de parkeerplaats aan de achterzijde bij Zwembad
Den Helder via de Drive-Inn.

Ik wil de bestelling graag ophalen op:
(  ) 30 december tussen 12.00 – 13.00 uur
(  ) 30 december tussen 13.00 – 14.00 uur

(  ) 31 december tussen 12.00 – 13.00 uur 
(  ) 31 december tussen 13.00 – 14.00 uur

Gelieve het totaalbedrag van de 
bestelling vooraf te voldoen op ons banknr: 
NL47INGB0002069639 onder vermelding van: 
oliebollenactie.

Er kan uiterlijk tot 28 december
 besteld worden!



www.hendriksvh.nl
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Persbericht

Doesburg worstelt met sporthal:  
‘Verplaatsen naar zwembad toch 
echt beste keuze’
DOESBURG - Doesburgs grootste wijk Beinum krijgt waar-
schijnlijk toch geen nieuwe sporthal. Nieuwbouw bij zwem-
bad Den Helder krijgt nu de voorkeur. Als er al een nieuwe 
sporthal komt.

 Dat blijkt uit een nieuw, extern onderzoek dat in opdracht van 
Doesburg is uitgevoerd. De gemeente wilde de verouderde 
sporthal Beumerskamp in Beinum slopen en vervangen voor 
nieuwbouw, maar ziet daar nu voorlopig van af.

Wat er met Beumerskamp gebeurt en of er daadwerkelijk een 
sporthal komt naast hetzwembad wordt later besloten. Voor-
alsnog moet Doesburg flink bezuinigen.

 ,,Heeft Doesburg in de toekomst behoefte aan een grote spor-
taccommodatie en kan de gemeente het financieel aan? Wij hebben het college in overweging gegeven nu geen 
besluit te nemen maar eerst nader onderzoek te doen”, zegt Jan Temmink van onderzoeksbureau

Verhuizing is geen ramp
Een van de gebruikers van Beumerskamp, gebouwd in de jaren zeventig, is volleybalvereniging ACE’19. Bestuurslid 
Henry Tieben volgt de ontwikkelingen rond Beumerskamp op de voet. ,,Wij blijven als club het liefst in Beinum, 
maar een verhuizing naar zwembad Den Helder zou geen ramp zijn. Het is een klein stukje fietsen”, zo geeft hij 
aan.

Tieben vraagt zich wel af of sloop van Beumerskamp, ook de thuishaven van onder andere gymnastiekvereniging 
Unitas, echt nodig is. Zo oud is de hal nu ook weer niet en na een aantal aanpassingen kan het gebouw weer 40 
jaar vooruit, meent hij. ,,Renovatie lijkt mij sowieso veel goedkoper dan een miljoenen kostend nieuw gebouw. Dat 
moeten wij, inwoners van Doesburg, met zijn allen betalen. Ik vind dat eigenlijk zonde van het geld.”

Hoofdpijndossier
Sporthal Beumerskamp is voor Doesburg een hoofdpijndossier. Direct na de zomer van 2019 werd het plan voor 
een nieuwe binnensportaccommodatie in Beinum met veel bombarie aangekondigd door wethouder Birgit van 
Veldhuizen, maar veel inwoners van de wijk blijken helemaal geen nieuwe sporthal te willen.

Sterker, ze willen van Beumerskamp af, zo bleek na een inloopavond die door het CDA werd georganiseerd. Dit 
vooral vanwege parkeeroverlast. Een enquête van dewijkraad had nagenoeg dezelfde uitkomst.

Samenwerken
Bij zwembad Den Helder is voldoende ruimte voor 
een sporthal en zwemclub DWV gaf eerder al aan 
graag te willen samenwerken met een 
binnensportaccommodatie.

De grond om het zwembad blijkt ook nog eens te 
koop en dat was bij de gemeente tot voor kort niet 
bekend. Reden voor Doesburg nu opnieuw naar de 
zaak te kijken.

De geplande opknap van de wijk Beinum gaat wel 
door. Het terrein rond sporthal Beumerskamp wordt 
voorlopig met rust gelaten. Mocht er een nieu-
we sporthal komen bij het zwembad, dan wordt 
Beumerskamp gesloopt. Extra parkeer ruimte staat 
hoog op het wensenlijstje van de buurt.



 

    
       Magnolialaan 7                                                   
       6982 DJ  Doesburg                                                       
       Tel.: 0313-471801                                                    
                                     Tel.: 06-53785596                                               
       www.leeflangwitgoed.nl                                      
  

Leeflang Reparatie Service 
 
 
              Reparatie van Was- en Koelapparaten 

Kerkstraat 19, Doesburg, tel: 0313-438799
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Consumenten winkelen en kopen steeds meer online. DWV speelt hierop in en gebruikt 
daarom SPONSORKLIKS. Het is voor iedereen, die ons als vereniging een warm hart toe-
draagt, een gratis toegankelijke mogelijkheid en een mooie manier om zonder enige 
inspanning DWV financieel te ondersteunen. 

Hoe werkt het?
Het werkt heel simpel. Als je een volgende keer iets on-line wilt gaan aanschaffen, ga dan 
eerst naar onze website www.sponsorkliks.com. Zoek dan bij “Wie wilt u sponsoren?” op 
DWV Doesburg en klik deze aan. Als je deze pagina opent kom je op de overzichtspagina 
met het DWV-logo en verschijnt er een overzicht van tientallen webwinkels die meedoen 
aan deze sponsorvorm, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Kijk of de webwinkel 
waar je de aanschaf wilt gaan doen in de lijst staat. Als dat niet zo is zul je alsnog recht-
streeks naar de website van de webwinkel moeten gaan. Staat de webwinkel er wel tussen 
dan levert elke aankoop die je doet bij een van deze deelnemende bedrijven ons als  DWV 
een commissie op terwijl je als consument zelf gewoon dezelfde prijs betaalt, het kost je dus 
niets extra.

Ben je in het bezit van een tablet of Ipad en doe je daar je aankopen op, download dan de 
app van SponsorKliks. Kies vervolgens bij het menu het zgn. sponsordoel  “Doesburgse
Watersportvereniging (DWV) en sla deze op. Klik op “Winkels” en de overzichtspagina met 
het DWV-logo verschijnt, zoals hierboven beschreven. 

Kom je er niet uit of heb je nog vragen hierover, wend je dan tot het bestuur.
Geef dit ook vooral door aan andere familieleden en vrienden, want hoe meer deelnemers 
hiervan gebruik maken, hoe hoger de inkomsten voor onze vereniging.
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Zwemmen

Wedstrijdzwemmen tijdens de corona
Ondanks de situatie waarin wij nu leven, zijn wij één van de gelukkige die nog kunnen sporten. 
Al is het in wel een gepuzzel voor het kader en is het wat onhandig dat iedereen zich steeds moet 
aanmelden, toch mag dat de pret zeker niet drukken. De sfeer is goed en de zwemmers trainen 
met plezier. 

Voor deze plons hebben een aantal zwemmers/zwemsters een stukje geschreven over hoe zij het 
tot nu toe ervaren. 

Tijdens Corona moeten wij helaas veel thuis zitten en daarom zijn wij 
heel blij dat de vereniging er nog alles aan doet om het zwemmen 
voor iedereen door te laten gaan, ook al is dat niet heel makkelijk. 
Iedere keer nadat de nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt 
en die gevolgen hebben voor de vereniging wordt er zo snel mogelijk 
bedacht hoe we het zwemmen toch mogelijk kunnen maken. Ieder-
een werkt hier heel goed aan mee en er wordt rekening gehouden 
met elkaar. Hier zijn wij heel erg blij mee en natuurlijk heel trots op.

Felicia en Luna 

Het is altijd gezellig. Het is goed geregeld tijdens de coronacrisis. 
Er zijn verschillende banen voor de verschillende leeftijden, 
waardoor er goed op afstand gezwommen kan worden. Ik vind het 
fijn dat ik nog steeds kan trainen.

Izzi

Het is nu heel gek met corona. In het begin wisten we niet hoe we 
nou verder konden zwemmen. Er werd besloten om over de breedte 
te gaan zwemmen. Het was wel gek maar we konden in ieder geval 
zwemmen. Maar toen moesten de zwembaden weer dicht en toen 
moesten we weer iets verzinnen. Toen gingen we weer gewoon 
zwemmen over de lengte, maar dan moet je je in het weekend 
aanmelden voor dat je deze week kan zwemmen. Zo gaat het nu op 
het zwembad. Ik hoop dat je een keertje kan komen kijken of je het 
misschien leuk ook zo leuk vindt.

Maud

Sinds de maatregelen tegen corona is de manier van zwemmen erg 
veranderd. We mochten eerst niet zwemmen, toen mochten we alleen trainen over de breedte, dat is 
geen aanrader. We hebben geen wedstrijden meer en geen jaarafsluiting gehad. De gezelligheid op het 
zwembad heeft geleden onder deze maatregelen. Tegenwoordig zwem ik in de bubbelbaan, daar zwem 
je maar met 4 mensen, en je moet jezelf trainen. Hierdoor mis je de tips en aanwijzingen van de coaches. 
Eigenlijk zwem je alleen om je conditie op pijl te houden, conversaties buiten je bubbel heb je eigenlijk 
niet doordat je afstand moet houden en in een aparte baan zwemt, meestal start je ook aan de andere 
kant van het bad. 

Noor



Herbert van Vliet Onderhoud
Voor al uw onderhoudswerkzaamheden

In en om het huis 
Bergstraat 36

6981 DC Doesburg
Tel:

06-50580537
0313-471693

hn.vanvliet@chello.nl

In- en verkoop van
klassieke auto’s,

vintage,
decoratief antiek,

schilderijen en
meubels

www.venemaantiques.nl

Volg ons op:
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Zwemmen

Ik ben erg blij met de manier van trainen. Lekker door trainen maar er hangt ook altijd een gezellige 
sfeer. Met Corona is de training niet anders maar de banen zijn bij baan 5 wel voller. Verder vond ik het 
vorige week leuk en uitdagend om in een andere baan op een hoger niveau te zwemmen. 

Sanne

Eerst was het allemaal een beetje wennen, met hoe het nou ging 
met de baanindeling en het was ook wennen met de afstand  Maar 
nu vind ik het eigenlijk wel erg fijn dat we gewoon kunnen zwem-
men. Ik vind dat alles goed geregeld is het is leuk om gewoon nog 
iedereen te kunnen zien en het is natuurlijk ook heel fijn dat we 
gewoon kunnen zwemmen, ondanks de corona-regels.

Joyce

Zelfs tijdens Corona hebben wij bijna altijd door kunnen zwemmen. 
Onze trainers hebben er voor gezorgd dat ik nog steeds drie keer in 
de week kan trainen. Remco zorgt ervoor dat er niet teveel zwem-
mers in het water liggen. Tessa zorgt dat elke baan een uitgeprinte 
training heeft waardoor er gespreid over het bad goed getraind kan 
worden. Zo redden we het met ons allen wel! Ondanks alles, trainen 
we hard en is er een hoop gezelligheid!

Nica

Op dit moment kan iedereen bij de zwemafdeling gewoon lekker trainen. Wel met wat andere regels dan 
anders. Zo zwemt iedereen op aanmelding en zwemt de 18+ groep in een “bubbel”. Een bubbel is een 
groepje van 4 zwemmers die zwemmen in 1 baan. En er wordt niet gemengd met andere zwemmers. 
Tijdens het zwemmen wordt er niet ingehaald en houdt iedereen 1.5 meter afstand van elkaar. Zo kan 
iedereen op een veilige manier zwemmen. Alleen zitten wedstrijden er voorlopig niet in. Voor mij als 
zwemmer zijn dit prima regels. Ik ben blij dat iedereen nog lekker kan trainen. Daarom ook groot dank 
naar het kader toe voor de aanpak van deze corona proof trainingen!

Laurie

Het is nog steeds erg gezellig in de banen, ook al zijn er 18+ bubbels. Je zwemt nog steeds samen met 
leeftijdsgenoten dus je wordt ook niet echt weggehaald bij degene waar je mee omgaat. Het kan ook dat 
je weleens in de 18+ bubbel moet zwemmen dus je spreekt iedereen nog wel. Het is ook fijn dat we in 
principe wel normale trainingen hebben en dat we gewoon over de lengte kunnen zwemmen.

Jelmer

Vorig jaar had ik niet gedacht dat ik na 20 jaar weer wedstrijd zou zwemmen, dat we met zijn allen met 
een mondkapje zouden lopen, dat we in de breedte van het bad zouden zwemmen of dat 18+ers met 
niet meer dan 4 in een baan zouden mogen (wat een luxe is dat!). Maar weet je wat de grap is? Zwem-
men blijft zwemmen: het magische moment van erin duiken en het gevoel hebben dat je door het water 
zweeft (dan nog wel ;-), de meditatieve cadans waar je inkomt bij een langere afstand en de lekkere 
vermoeidheid na een zware training. Zelfs Corona kan daar niets aan veranderen.

Maarten



www.hendriksab.nl
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Waterpolo

Beste DWV-ers,
Naar aanleiding van het terugtrekken van het 
eerste heren team en de wijze waarop dit in de 
laatste nieuwsbrief bekend is gemaakt, voel ik 
mij verplicht om een uitleg te geven waarom het 
heren 1 team tot dit besluit is gekomen en welke 
gevolgen dit heeft.

In de lijn die vorig jaar is ingezet hebben we een 
forse investering gedaan in de voorbereiding. Dat 
wil zeggen dat we hard hebben gewerkt aan de 
conditie en dat we in de eerste 4 weken bijna 25 
km hebben afgelegd. Daarbij hebben we altijd het 
laatste kwartier gebruikt om toch nog even met de 
bal en samen bezig te zijn. In de tweede 4 weken 
hebben we het zwemgedeelte afgebouwd en zijn 
steeds meer met bal en aan spelsituaties gaan 
doen. Tevens hebben we teammeetings (dus niet 
on-line...) gehouden om onze tactiek voor komend 
seizoen te bespreken. Een oefenwedstrijd tegen 
WWV gespeeld en tegen IJsselmeeuwen.

Ondertussen liepen de corona cijfers langzaam op 
en werden maatregelen weer strenger. In Zutphen 
moesten we zelfs buiten in het donker omkleden, 
omdat dit binnen niet mocht. Dat gaf ons al een 
bijzonder gevoel.

De competitie naderde en we hadden als teams 
(h1&2) er echt zin in na deze intensieve voorberei-
ding te starten. We hebben als team echt stappen 
gemaakt en hadden vertrouwen in ons zelf. Echter 
werden de berichten over maatregelen en corona 
protocollen steeds concreter. Zou de competitie 
wel starten was de vraag. De andere vraag was of 
wij het wel willen of het risico wilden nemen om te 
starten.

Gezamenlijk is besloten om van de gelegenheid 
gebruik te maken om eerst de kat uit de boom te 
kijken en de eerste 3 wedstrijden te schrappen. Dit 
vanuit 2 belangrijke redenen:

1. Vinden de spelers het wel veilig genoeg om 
     te starten?

2. Vinden we het wel leuk om zo te moeten
     spelen?

Al eerste wil ik ingaan op het plezier. We spelen 
allemaal waterpolo om het plezier. Samen trainen, 
blijven hangen in de kantine, samen naar de wed-
strijd, in de auto met 3 of 4 man, wedstrijdje kijken 
die voor je speelt, biertje na afloop, samen naar de 
MAC op de terugweg etc. Al deze leuke aspecten 
van de wedstrijden werden weggenomen door de 
maatregelen die van kracht werden. Daarnaast 
mochten we maar meer met 2 man in de auto en 
zou betekenen dat we niet met 3 maar met 6 of 
7 auto’s naar Groningen, Emmen of Heerenveen 
zouden moeten rijden. Ook naar Doetinchem 
trouwens. En dan ook nog met een mondkapje op. 
Mmm, daar wordt het niet leuker van.
Dan komt het andere aspect, de veiligheid. Veel 
spelers hebben een baan, hebben mensen in hun 
omgeving die een kwetsbare gezondheid hebben 
of die zelf potentieel een forse klap zouden kunnen 
krijgen van een corona besmetting. Daarbij spelen 
we tegen teams waarbij de leeftijd tussen de 17 en 
30 jaar ligt of studententeam zijn. In beide gevallen 
destijds de groepen met de hoogste besmettings-
graad. De impact op een potentiele besmetting of 
in contact geweest te zijn met een besmet iemand, 
was voor meer dan de helft van de spelers aanlei-
ding om het risico niet aan te gaan. Enkele spelers 
uit H1 en H2 hadden op eigen initiatief al aangege-
ven niet te willen starten.
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Waterpolo

Op een vrijdagavond hebben we hier als h1&2 
groep samen open en eerlijk over gesproken. We 
hebben onze ambitie en inzet van de voorberei-
ding afgezet tegen de risico’s en het plezier. We 
hebben besloten om een weekend af te wachten 
en daar eens goed over na te denken en maandag 
een besluit te nemen. Waarbij we hebben afge-
sproken dat ieder voorzich een afweging moet 
kunnen maken en dat hij daarbij niet onder druk 
gezet mag worden. Een afweging op basis van 
veiligheid zullen we altijd naar elkaar moeten res-
pecteren en ook niet later verwijten. Zo is het ook 
uitgevoerd en de werkwijze is door iedere betrok-
kene als zorgvuldig ervaren. Niet leuk, dat niet. 
Voor iedere speler is dit een waardeloze ervaring. 
Zowel voor zij die wilden spelen, als zij die niet 
wilden spelen.

Op maandagavond heeft iedereen zich uitgespro-
ken om de eerste 3 wedstrijden over te slaan of 
om te spelen. Daarbij was de uitslag zodanig dat 
het niet mogelijk was om met H1 te gaan spelen en 
de groep H2 ook te klein was om te starten. 
Dus bericht naar de KNZB, dat we niet starten.

Na deze 3 wedstrijden wilden wij het liefst dat er 
een mogelijkheid zou zijn om deze periode te ver-
lengen tot na de winterstop. Echter dit was geen 
optie voor de KNZB. We moesten kiezen. Stoppen 
of doorgaan. Gezien de eerdere stemming was 
er maar 1 optie en dat was stoppen. We hebben 
bewust de keuze gemaakt om H2 wel door te laten 
gaan, omdat met name de jongeren wel wilden 
spelen en met de aanvullingen uit H1 die ook wel 
wilden spelen, is het mogelijk om 1 team te be-

mannen, mocht de competitie weer starten.
De gevolgen van de terugtrekking zouden zijn dat 
we volgend jaar wel weer mogen starten in de 
Bond 3 competitie en dat we de helft van het in-
schrijfgeld terug krijgen. Er is geen sprake van een 
boete.

Na dit besluit hebben we als H1&2 de helft van 
onze trainingstijd ingeleverd, zodat we de kosten 
van trainingstijd beperkt houden.

Samengevat: We hebben 2 maanden hard gewerkt 
om een mooi seizoen te gaan maken. Vervolgens 
hebben we een hard besluit genomen omdat het 
risico te groot was. Een week na dit besluit zijn alle 
competities gestopt en het vervolg is bij ieder-
een bekend. Wellicht als de overheid of de KNZB 
een week eerder dit besluit had genomen, was 
de situatie anders geweest. Ieder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid in dit proces genomen. Dat 
verdient respect, ook al is gevolg klote.

Ik hoop hiermee duidelijkheid en begrip te reali-
seren en naar de vereniging toe te verantwoor-
den waarom H1 zich heeft teruggetrokken uit de 
competitie.

Er ligt een uitdaging voor ons om samen deze tijd 
door te komen en volgend jaar weer met dezelfde 
energie en dezelfde mannen door te gaan. Ik ga er 
voor!

Met vriendelijke groet, 

Martin van der Hooft (Trainer/coach)
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Dag/Tijdstip Waterpolo  

Maandag
20.45 – 21.30 uur Heren 1/2

Woensdag
19.00 – 19.45 uur Jeugd <15/<17
19.45 – 20.30 uur Dames/Heren 3

Vrijdag
18.15 – 19.00 uur Jeugd <15/<17
19.00 – 19.45 uur Heren 3
19.45  –  20.30 uur Dames
20.30 – 21.15 uur Heren 1/2

Dag/Tijdstip Borstcrawlcursus 

Zaterdag
08.00 – 09.00 uur 9, 16, 23 en 30 januari, 13, 20 en 27 februari,
 6, 20 en 27 maart, 10 en 24 april 2021

Dag/Tijdstip Zwemmen

Maandag
18.15 – 19.15 uur Opleiding, Junioren en ouder
19.15 – 20.00 uur Masterzwemmen groep 1
20.00 – 20.45 uur Masterzwemmen groep 2

Dinsdag
18.15 – 19.45 uur Minioren, Junioren en ouder

Donderdag
18.15 – 19.45 uur Opleiding, Minioren, Junioren en ouder
18.45 – 19.30 uur Recreanten (1 baan), zonder begeleiding

Geen training op:
Kerstvakantie t/m 3 januari 2021 2e Paasdag, 5 april 2021
2e Pinksterdag, 24 mei 2021

 Trainingstijden 1 jan 2021 t/m ????



Garage Berns BV
Rijksweg 21
6996 AA  DREMPT
T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com
E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

·   APK-keuringsstation
·   24/7 Mobiliteitsservice
·  Inkoop, verkoop en lease
·  Reparatie en onderhoud
·   Schadeherstel
·  Airco- en bandenservice
·   Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!

Garage



Retail Bouw Nederland draagt DWV 
een warm hart toe

Retail Bouw Nederland

Expeditieweg 6a
7007 CM Doetinchem
Gelderland, Nederland

Warehousing

Expeditieweg 6e
7007 CM Doetinchem
Gelderland, Nederland

Tel: +31 (0)314 - 39 07 28

Mail: info@retail-bouw.nl

www.retail-bouw.nl


