
 



         



 

                 Inleiding 
 
Als het  om het verenigingsleven gaat, scoorde 
Nederland altijd enorm hoog. Andere landen 
keken met jaloerse blikken naar ons land. Een 
gezond verenigingsleven, deskundigen spreken 
van ”civil society”, is immers van belang voor een 
democratisch land.  Het  verenigingsleven is een  
„prachtige graadmeter  voor de vitaliteit van de 

burgersamenleving.” „ Maar de laatste jaren klinken er regelmatig sombere geluiden 
dat traditionele sportverenigingen, hun ledentallen zien teruglopen in vergelijking met 
bv 60 jaar geleden. Mensen die nog wel lid blijven, gedragen zich meer als consument 
en zijn niet bereid in de avonduren of op de vrije zaterdag zich in te spannen voor 
vrijwilligerswerk. Het is misschien nuchter geredeneerd, maar het is een gegeven dat 
mensen die een organisatie zijn begonnen na een tijdje deze kar niet meer kunnen of 
willen trekken omdat er  niet altijd opvolgers te vinden zijn. Vaak is dat omdat ze het 
enthousiasme na verloop van tijd verliezen.” Dat is de realiteit van nu in vergelijking 
met bijvoorbeeld zestig jaar geleden. Jammer genoeg is het oude verenigingsleven 
zoals wij dat vroeger kenden er niet meer. Je hoort tegenwoordig de kritiek dat de 
meeste leden zich niet actief voor hun vereniging kunnen of willen inzetten. Ze trekken 
alleen even snel hun portemonnee. 
 
Maar hoe komt dit? 
Mensen wonen nog minder dan voorheen van de wieg tot het graf in één en hetzelfde 
dorp. Als ze voor hun werk verhuizen, zeggen ze hun lidmaatschap van de plaatselijke 
verenigingen op en is het nog maar de vraag of ze zich in hun nieuwe woonplaats 
weer ergens bij aansluiten.” De liefde voor een vereniging zoals die er vroeger was, is 
er dus niet meer uitzonderingen daar gelaten want ze zijn er nog wel die liefde hebben 
voor het verenigingsleven maar ze zijn in de minderheid.. Zestig jaar geleden 
beschouwde  men het als een eer  als je voor een bestuursfunctie werd gevraagd dat 
is tegenwoordig wel wat anders.  Ik begrijp dat dergelijke praktijken  gemengde 
gevoelens oproepen.  Maar we moeten jammer genoeg constateren dat vele  
sportverenigingen hun langste tijd gehad hebben. Vroeger was het een efficiënt middel 
om de sportbehoefte te faciliteren omdat particuliere lasten en plichten met elkaar 
gedeeld konden worden. Nu de individuele sportbehoefte verandert en de overheid 
zich terugtrekt komt het einde van een aantal sportverenigingen in zicht. 
Vele verenigingen komen in de problemen omdat bestuursfuncties niet meer worden 
opgevuld en daarom gedoemd zijn of te fuseren of opheffen.  
Omdat vele verenigingen het lidmaatschap koppelde aan vrijwilligerswerk binnen de 

vereniging haken vele sporters af en zoeken naar commerciële fitnesscentra. En deze 
nieuwe vorm van sporten wordt alleen maar groter.  
Concurrerende sportvormen en een verandering in de behoefte van de sportgebruiker 
zorgen ervoor dat de sportvereniging zijn relevantie voor de gebruiker aan het 
verliezen is. Wat overblijft is de maatschappelijke en sociale functie van de vereniging 

bijvoorbeeld in de vorm van het opvangen van kinderen na schooltijd 
(buitenschoolse opvang). Deze trend  wordt nadrukkelijk opgezocht, door sport-
verenigingen om  in te zetten als ontmoetingsplek in welke vorm dan ook .Een vereniging 
alleen  besturen is niet meer voldoende beter praat men voortaan over het managen 

daarvan.Wij hopen dat onze vereniging Tempo over 15 jaar haar 75 jarig   bestaan nog 
steeds mag vieren als een gezonde zwemvereniging met nog steeds veel 
enthousiaste leden en bestuur.      
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COLOFON 

Dit is een jubileum uitgaven van 60 

jaar VZ&PC Tempo.  

Uitgegeven door de Sopper redactie in 

opdracht van het bestuur. 

Eind Redactie:  Jac Dielis. 

Bestuur:  

Jack Spoorenberg    Voorzitter 
Aranka Werson   Secretaris 
Adrienne van Hoof  Penningmeester 
Tina Spoorenberg  Opleidingen 
Tonny Teunissen   Elementair 
Tinneke Herps   Recreatief 
Anita Huntink   Wedstrijd 
Remko de Keijzer  Activiteiten 
  
 
Ereleden: 
 
Wouter  Kiela 
Cor Loyens 
 

Leden van Verdienste: 

Mevr.  Anni Janssen 
Hr.   Ad Aarts 
Hr.   Dick vd Nieuwenhuizen 
Hr.  Ad Versmoren 
Hr.   Cor Loyens 
Hr.   Jac Dielis 
Hr.   Bart van Doesburg 
Hr.  Henk Belgers 
Mevr.  Annie Belgers 

Tempo viert op 15 mei as haar 60e 
verjaardag. Een verjaardag in een 
bijzonder jaar. We kunnen zowel het jaar 
2020 alsmede  2021 een bijzonder jaar 
noemen omdat het Covid19 virus over de 
gehele wereld al meer dan een jaar ons 
leven bepaalt. In vele landen een 
Lockdown dat betekent niet sporten, dus 
ook geen zwemwedstrijden het invoeren 
van een avondklok niet winkelen en dus 
ook niet feesten. 
Jammer genoeg zijn er dus geen 
activiteiten  om dit 60 jarig bestaan samen 
met al onze leden te vieren. Toch willen 
we deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten 
gaan en hebben daarom gemeend om 
voor dit 60 jarig jubileum toch een extra 
jubileum uitgave uit te brengen. Zoals de 
meeste van onze leden wel weten was de 
eerste jubileumuitgaven bij ons 25 jarig 
bestaan. De tweede uitgaven bij het 30 
jarig, vervolgens het 40 jarig bestaan en 
tenslotte een uitgebreid 50 jarig 
jubileumboek waarvan ik denk dat deze bij 
het bestuur nog voorhanden zijn. Deze 60 
jarige uitgaven geeft in  een bescheiden  
vorm 60 jaar tempo weer. 
 

Het is moeilijk om na vier jubileum-

boeken  telkens weer iets nieuws te be-

denken over wat er nog niet vermeld is 

in al die jaren. Eigenlijk zou je alleen 

echt nieuws moeten vermelden over de 

laatste 10 jaar want dat staat alleen in de 

ca 60 uitgebrachte Soppers over deze 

periode te lezen, maar dit zou voor dit 

60 jarig jubileum niet gepast zijn. 

Vandaar dat wij hebben gemeend om 

nog even op een bescheiden manier 

terug te kijken naar 60 jaar TEMPO 

 

 



 

Voorwoord  Voorzitter 

 

Op 15 mei 2021 bestaat onze vereniging 60 jaar. Dit is een mijlpaal voor onze 
vereniging. Helaas hebben we moeten besluiten om vanwege de corona crisis alle 
activiteiten door te schuiven naar het 65 jarig bestaan. 
 
Hoe is onze vereniging ontstaan? 
 
In 1934 werd het zwembad “de oase” in gebruik genomen. De oase was een 
openluchtbad aangeduid als natuurbad wat in verbinding stond met de “de tongelreep” 
Vandaar dat het aan de Leenderweg nabij het riviertje “de tongelreep” gegraven werd.  
 
De toenmalige badmeester Leo Torremans had het  idee geopperd om ook in 
Valkenswaard een zwemvereniging op te richten. Als mede initiatiefnemers worden 
hierbij genoemd de heer Joop verhaar en Mareike van der Wolde. De oprichting vond 
plaats op 15 mei 1961 onder de naam “Zwem vereniging Valkenswaard”. De 
trainingen en zwemlessen vonden plaats na sluitingstijd van “de Oase”. Het bad kost 
niets voor de vereniging, die er echter wel voor moest zorgen dat alles schoon en 
gereinigd achterbleef.  
 
Leo Torremans was als hoofd badmeester en als bestuurslid zeer actief. Iedereen die 
in “de Oase” verschijnt probeert hij aan te werven als lid. Hij is ook van mening dat het 
“Tempo, Tempo” van de aanmoedigings kreten tijdens de  lessen en trainingen veel 
beter in het gehoor lag dan “Zwemvereniging Valkenswaard”. Het inmiddels 
geformeerde bestuur waarin Joop Verhaar het secretariaat voor zijn rekening nam en 
Mareike van der Wolde de taak van penningmeester toegewezen kreeg, slaagde  erin 
om huisarts dr. H. Woerdeman aan te trekken als voorzitter.  
 
Leo Torremans vormde  in z’n eentje de technische commissie. Hij kreeg het hele 
bestuur op zijn hand voor de nieuwe naam. Tot 1970 werd er gebruik gemaakt van “de 
Oase”.  
Op 1 november 1969 werd er  begonnen met de bouw van een overdekt zwembad in 
Valkenswaard. Op 9 Oktober 1970 werd het nieuwe overdekte zwembad geopend en 
waar ook zwemvereniging Tempo tot op vandaag nog steeds zwemt. We hebben in 
deze 60 jaar vele ups en downs gehad binnen de vereniging.  
Denk hierbij aan het saneren van de waterpolo afdeling en het oprichten van een 
steunstichting dit waren destijds moeilijke onderwerpen op de agenda.  
Uiteindelijk hebben alle vrijwilligers de vereniging gemaakt tot wat hij nu is! En daar 
zijn we trots op!  
 
 
 
Jack Spoorenberg  
 
 



Witte nog hoe het begon   
                        1962 

 

Twee leden van het eerste uur 15 mei 1961. 
Links de eerste toenmalige voorzitter  
Dr. H. Woerdenman en rechts oprichter Leo 
Torremans. 

 

 

 

Hoofdbadmeester van de OASE en 

tevens oprichter en trainer en 

bestuurslid van VZ&PC Tempo doet 

hier de beenslag voor aan jeudige  

tempoleden. 

 

 

 

 

Het  toenmalige gemeentelijk zwembad de OASE 

aan de Leenderweg. uit de jaren 60. 

 



   

 

 

12,5 jaar Tempo.  

Links de heer Joop Verhaar toenmalig 

secretaris en voorzitter Harry van de Broek. 

 

 

 

Presentatie van de eerste 

uniforme clubkleding  

tijdens het 12,5 bestaan. 

In het jaar 1977 werd door 
onze vereniging een St 
Nicolaas en Zwartepieten 
trofee georganiseerd. De 
meisjes zwommen voor de 
St Nicolaas trofee en de 
jongens voor de 
Zwartepieten trofee,  
Dat kon toen nog. 

 
Op dinsdag 15 november van dat zelfde jaar werd er door het toenmalige bestuur 
besloten om wederom een uitwisseling te organiseren met het Engelse The 
Southend and Swimming Club uit Southend. De ontmoeting zou rond Pasen in 1978 
in Engeland plaatsvinden. 

 

 

Huifkarrentocht 1978 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tijdens de viering van het 12,5 
jarig jubileum werden  er diverse 
activiteiten georganiseerd 
waaronder een familie estafete. 
Vier zwemmers uit een en 
hetzelfde gezin konden zich 
hiervoor opgeven 

 

Deze kobaltblauwe Zeolietsteen 
afkomstig uit het Oeral gebergte 
werd destijds geschonken door de families Oversteege, Sweefels en Tecklenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ook tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van de vereniging werden er diverse 
activiteiten georganiseerd door  alle commissies binnen Tempo, zoals 
polowedstrijden, 4 uurs marathon estafette door de Recreatieve afdeling en regio 
zwemwedstrijden door de wedstrijdafdeling. Ook het ouderzwemmen, 
elementairzwemmen en waterpolo hadden een evenement georganiseerd, 
waaronder wederom een familie estafette om de steengoed trofee. 

 

                

 



 

                 25 jaar Tempo 

              1961-1986 
 

Het toenmalige bestuur 
Eerste rij van links naar 
rechts; 
Jac Dielis 
Jan Bots voorzitter 
Anni Toonen 
Wil Zweegers 
Gerard Toonen 
Bovenste rij: 
Dik vd Nieuwenhuijzen 
Wouter Kiela 
John Ummels 

 

 

Aspiranten poloteam1988 

Op 14 mei 1988 vond er voor de  
tweede maal een uitwis-seling 
plaats met Zwem-verening  De 
Dolphein uit Assendelft. Er 
werden in dit weekend 
zwemwedstrijden voor 
recreatieve, wedstrijd-
zwemmers en poloërs 

georganiseerd. 

 

 
 

 
 
 
Marathonploeg 1983  
 
Tempo verbrak het 24 uurs 
marathon record dat jaar.  
Deze marathon wordt  ieder 
jaar in Sint Oedenrode 
georgani-seerd door  
zwemvereniging ARGO 
 



 

 

 

          

De gehele 

vereniging op 

een foto  

Ca 400 leden dit 

ter gelegenheid 

van het 25 jarig 

jubileum 

 

 

 

 

 
Destijds had ook de 
recreatieve afdeling binnen 
Tempo een wedstrijdploeg 
die ook deelnam aan 
Marathons. De 12 uurs 
nacht-marathon van 
Oosterhout waarbij  ieder 
jaar zo’n 40 verenigingen 
aan deel namen wist 
Tempo deze 3maal achter 
elkaar te winnen. En werd 1 
maal 2e achter TIAMAT. 
(Foto uit 1986) 
    

               

          
         



       30 jaar Tempo 1991 
                  11991 
 
 

Afscheid van Bart 1994 als trainer van de 
wedstrijdploeg. 
In 1994 had Bart besloten om zijn trainers 
carrière elders voor te zetten. De toenmalige 
wedstrijdcommissie nam op een waardige 
manier afscheid. 

            
    
 
 
Jubileum wedstrijd van mei  1991 
    Er werd toen een jeugdmiddag georganiseerd   
    voor alle leden tot 13 jaar.                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het interim bestuur van Tempo 1996 kwam tot stand na de bestuurscrisis in dat 

zelfde jaar. Jac Dielis werd met een grootte meerderheid van stemmen gekozen als 

nieuwe voorzitter. 

 



       

 

 

officials 

tempo 1992 

 

 

 

 

 

 

 

Paaseieren zoeken 

jaren 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouder zwemmen in de jaren 90 



 

              40 jaar Temp 
          1961-2001 

 

Het bestuur 2001 
Van links naar rechts: 
Hans Baijens, Ad Smets, Kitty vd 
Nieuwenhuyzen, Erik Wijn, Jac Dielis., 

 

 

 

 

 

       Tijdens de receptie ter gelegenheid van het          
       40 jarig jubileum. 
 

 
Het opspelden van de zilveren 
Tempospeld bij Leo Torremans erelid 
van de vereniging door de toenmalige 
voorzitter Jac Dielis 

 

. 

 

 

Het opspelden van de  
Zilveren Tempospeld bij 
Han Woerdeman.. 
De heer Woerdeman was 
Erevoorzitter van de 
vereniging. 

 

 

 



Zondagmiddag uurtje                

Recreatief 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiranten polo 

2001 

Het aspirantenteam 
werd in dit jaar 
kampioen in haar 
klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubkampioenen 

wedstrijd 2009 

 



 

    Tempo 50 jaar  1961 2011 

 

Door alle commissies van 
Tempo werden ter 
gelegenheid   van het 50 jarig 
bestaan evenementen 
georganiseerd. 
Op deze foto oud 
waterpololeden die in een 
interne competitie streden 
voor de overwinning. 

 

 

Wedstrijdploeg  Tempo2011 

In dit jubileumjaar werd onze 
wedstrijdploeg kampioen in de 
2e klasse District en promo-
veerde naar de eerste klasse. 
Ook in dit jaar verbeterde de 
marathonploeg van Tempo 
tijdens de 24 marathon van St 
Oedenrode een geweldige 
prestatie om in 24 uur het 
record te verbeteren met een 
afstand van 127,15 km 

 

              Kampeer instuif 2014 

 



 

 

 

 

Oude tijden herleven 

In het kader van het 50 jarig 
bestaan van TEMPO organiseerde 
de activiteiten-commissie  samen 
met de WATERVRIENDEN het 
eens zo succesvolle 
STRIEPERSTAR. 

 

 

 

 
Marathonploeg 2018 
Deze ploeg werd in dit jaar 3e      
met een afstand van 127,600 km. 

 

 
 
 
 
 
Jubileumactiviteit 
ouderencommissie 
 
joule de boules wedstrijd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Huldiging beste Jeugdploeg en beste Sportverening 
van het jaar 2011 toe gekend door de Sportraad 
Valkenswaard 

 

 
 
 
Leden van de wedstrijdploeg 
tonen het bijbehorende bord 
welke samen met de Bokaal 
uitgereikt werd voor Beste 
Jeugdploeg van het jaar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lid van Verdienste Anni Janssen krijgt de prijs 
welke hoort bij de Beste Vereniging van het 
jaar 2011 overhandigd door de voorzitter van 
de Sportraad Danny Schuwer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Het 60jarig bestaan van zwemvereniging VZ&PC Tempo is aan vele vrijwilligers te 
danken die wij hierbij nooit mogen vergeten. 
Behoudens op het voorblad vernoemde ereleden  en leden van verdiensten mogen 
wij hun voorgangers die zijn overleden ook niet  vergeten. 
 
Overleden oude leden van verdiensten: 
Dhr  L. Torremans 
Dhr .H. vd Broek 
Dhr.  M. Oversteegen 
Mevr.   P.van Kalleveen 
Dhr.  H. Baijens 
 
Overleden ereleden: 
Mevr.  P. van Kalleveen 
Mevr.  J. Oversteegen 
Dhr. Dr. H Woerdeman 
Dhr. L Torremans 
Dhr,    J Verhaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In deze 60 jarige jubileum uitgave staan al onze ere 
leden en leden van verdiensten vermeld die zich 
gedurende de afgelopen zestig jaar in dienst gesteld 
hebben voor de vereniging Maar los van deze 
ereleden en leden van verdiensten waren en zijn  er 

nog vele andere die zich ook voor 100% hebben ingezet voor   onze vereniging.  Dit 
waren ook mensen met een verenigingshart. Ook die mogen we niet vergeten maar 
om al deze personen te vermelden is ondoenlijk want dan zouden we een jubileum 
uitgave met een dikte van meer dan 10 cm hebben. Een ander probleem is dat we 
onwillekeurig misschien wel  personen vergeten te vermelden en dat zou een zeer 
kwalijke zaak zijn. Vandaar dat we gemeend hebben om al deze personen nogmaals 
in deze jubileum uitgave  te bedanken voor hun inzet in al die jaren.  
 
Voor twee personen maken wij een uitzondering en dat zijn twee dames die geen lid 
van verdiensten zijn geworden maar voor hun inzet zijn gehuldigd met een 
Koninklijke onderscheiding en daarom zijn opgenomen  als Lid in de orde van Oranje 
Nassau.  
Thea Baijens voor haar verdiensten bij het Elementair zwemmen,  Aqua joggen en 
ouderzwemmen. Voor haar inzet ontving ze tevens de vrijwilligerspenning van de 
Gemeente Valkenswaard. 
De tweede dame is Fien van de Broek ook zij kreeg voor haar inzet een Koninklijke 
onderscheiding en werd ook opgenomen  als lid in de orde van Oranje Nassau. 

 
Wij geven ter gelegenheid van ons  60 jarig jubileum een korte impressie 
waarom het bestuur destijds besloten heeft om onderstaande  personen te 
huldigen als Lid van Verdiensten of erelid.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ere Leden  
 

Han Woerdeman 1961-1966 † Ere voorzitter en Erelid. 
Mede oprichter.  
Door zijn beroep als huisarts had hij vooral in de begin jaren 
een grootte invloed voor het behartigen van de 
verenigingsbelangen binnen onze gemeente. 
 

 

 

 
Leo Torremans 1961-1968 † Erelid 
Oprichter, bestuurslid, trainer, hoofdtechnische commissie. 
Door zijn beroep als hoofdbadmeester van de OASE kon hij 
binnen onze gemeente grootte invloed uitoefenen bij de 
gemeente om de belangen van onze vereniging te promoten. 
Bedenker en maker van de Bemoeial. 
Tijdens het 40 jarig jubileum werd hij onderscheiden met de     
gouden verenigingsspeld. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Puk van Kalleveen 1967-1977 † Erelid en Lid van Verdienste 
10jaar verenigingssecretaris, 
KNZB official tot 1998,  
Lid sinds 1965. In de begin jaren een drijvende kracht achter het wedstrijd-zwemmen 
en  jeugdcommissie. 

 
Joop Verhaar  Erelid  sinds 1973 † 
Een van de grondleggers in de begin jaren 60. 
Secretaris 1961-1962 
Penningmeester 1963-1973 
 

 

 

 

 
Jenny Oversteegen Erelid  sinds 1981 † 
Manusje van alles binnen de vereniging. 
Bij de oprichting  van de jeugdcommissie in 1977 nam Jenny 
hierin het voor touw. Een jaar later nam zij samen met haar 
man en zoon zitting in de Sopper redactie. Bij de oprichting 
van de activiteitencommissie in de jaren 80 werd Jenny direct 
commissielid. In 1998 nam Jenny  ivm haar gezondheid 
afscheid van Tempo. In het jaar 2000 werd zij Lid in de orde 
van Oranje Nassa 

 
Wouter Kiela Erelid sinds 1995 
Voorzitter 1988-1995 
Bestuuslid 1983-1987 
Voorzitter Elementair commissie en tevens bestuurslid 1996 -
1999. 
KNZB official 
Lid in de orde van Oranje Nassau in het jaar 2020 
 

 
 
 

Cor Loyens Erelid en Lid van Verdienste. 2017-1994 
Lid van Tempo sinds de begin jaren 70 tot heden 
Meer dan 40 jaar zweminstructeur, lid van de Elementaire 
en ouderencommissie. KNZB official. Door zijn grootte 
verdiensten voor de vereniging werd hij in het jaar 2001 
beloond met een Koninklijke onderscheiding als lid in de 
orde van Oranje Nassau. 

                



 

 Leden van verdiensten 

 

 

 

 
Ad Aarts Lid van verdienste 1967-1971 
Bestuurslid en tevens trainer coach van de toenmalige 
Technische commissie. 

 

 

 

 
Menno Oversteegen Lid van Verdienste sinds 1984† 
Bestuurslid 1979-1982. 
Sopper redactie 1978 en voorzitter Waterpolocommissie 
In 1997 werd hij gehuldigd als 25 jaar KNZB official en door een 
fout bij de KNZB werd hij in het jaar 2003 pas gehuldigd als 35 
jaar official. Voor zijn 35 jarig lidmaatschap binnen Tempo 
ontving hij de gouden verenigingspeld.  In dat zelfde jaar werd 
hij door het bestuur benoemd als officieel vertegenwoordiger 
namens het bestuur voor het bijwonen van Bondsvergaderingen   
en was tevens  bestuursadviseur. 

 

 
Anni Janssen Lid van Verdienste sinds 1988. 
Bestuurslid 1981-1982 
Secretaris 1983 -1987 

   Voorzitter Elemtairecommissie 1983-1988 
In de jaren 90 zweminstructrice bij het ouderzwemmen en 

Elelementair. 

 

 

 

 
Harrie vd Broek Lid van Verdienste sinds 1981 † 
Voorzitter 1973-1981 
Secretarisactiviteitencommissie 1991-1995, 1996,1997. 
Bedenker van grootte activiteiten zoals Strieperstar, Uitwisseling 
naar Engeland en diverse acties waaronder de potgrondactie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Dick van den Nieuwenhuijsen. Lid van Verdienste sinds 
1988. Bestuurslid 1982-1983 
 Penningmeester 1983-1987 

 

 

 
Ad Versmoren Lid van Verdienste sinds 1991 
Bestuurslid 1966-1967 
In de 60e jaren Trainer coach wedstrijdploeg en waterpolo. 

 

 

 

 

 

 

 
Jac Dielis Lid van verdienste sinds 1994 
Voorzitter Recreatieve Commissie en bestuurslid 1984-1994 
Voorzitter Activiteiten Commissie 1996-1998 en lid 1998-2002 
Voorzitter 1996- 2013. 
Bouwpastoor oud clubgebouw D’n Instroom. 
Eindredacteur Sopper. 2008 tot heden. 
Vanwege zijn grootte verdiensten voor de vereniging werd Jac 
in 2011 benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau. 

 

 
 
Hans Baijens Lid van verdienste  sinds 2009. † 
Bestuurslid 1988-1990 en tevens voorzitter Wedstrijdcommissie. 
Penningmeester 1993-2015 
KNZB Official. 
Vanwege zijn verdiensten werd Hans in het jaar 2012 benoemd 
als lid in de Orde van Oranje Nassau. 
official KNZB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Bart v Doesburg. Lid van verdiensten sinds 2009 
Meest succesvolste Trainer coach wedstrijdploeg en 
waterpolo vanaf  1979 -1994 en 1996-2018. 
In al die jaren was hij tevens lid van de zwemcommissie. 
Vanwege zijn verdienste werd hij in 2011 opgenomen als lid 
in de orde van Oranje Nassau. 

 

 

 

 

 
Henk Belgers Lid van verdiensten sinds 2017 
Voorzitter wedstrijdcommissie en bestuurslid 
1986-1989 
Bestuurslid 1996-1999 
Ere official KNZB sinds 2017 

 

 

 
Annie Belgers Lid van Verdienste sinds 2018 
Wedstrijdsecretariaat sinds 1987 Kring Official commissie. 
Ere official KNZB sinds 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 jaar Zwemvereniging Tempo! 

 

1961 – 2021 
 

Het bestuur dankt alle 

vrijwilligers die zich de afgelopen 

60 jaar voor de vereniging ingezet 

hebben! 


