Bosbad
“Dieverzand”
EEN HERINNERING
Henk Daleman

Bosbad “Dieverzand”

Inleiding
Veel (oud)inwoners van Diever en omgeving hebben warme herinneringen aan het
natuurbad “Dieverzand” aan de Bosweg, pal tegenover camping Diever. Wie is er niet
geslaagd voor het zwemdiploma, en heeft er gestoeid en gedonderjaagd met elkaar. Het
gebeurde wel eens dat er jongens uit het zwembad werden gestuurd. Uit nood werd er
soms gezwommen in de sloot achter het zwembad. In mijn herinnering was het mooiste
alternatief zwembadje het Slangenbadje, met eigen duikplank, en een zonneplekje op de
heide ernaast. Het Slangenbadje is gelegen in de hoek Ringweg-Harm SmitwegAdderveen-weg op het Wapserzand, nabij de zandwegen Doldersumseweg en de
Grensweg.

Locatie van het Slangenbadje op het Wapserzand. Uitsnede uit de toeristische kaart van het
landgoed “Berkenheuvel” van mei 1946.
De ingang van ons zwembad was in het midden van de lange zuidzijde. Links van de
ingang hadden de jongens de badhokjes en rechts van de ingang de badhokjes voor de
meisjes. Welke jongen keek niet door de weggedrukte noesten in de planken naar de
meisjes. Ach ja, wat een prachtige herinneringen allemaal.
Om die herinneringen weer eens op te halen en te delen met elkaar heb ik op facebook
een oproep geplaatst. Ik heb de vele reacties verzameld en zal deze hierna opnemen in dit
schrijven. Daarnaast heb ik een onderzoekje gedaan naar informatie over wat er vooraf
ging voordat het zwembad werd gegraven. Duidelijk is dat de raad van de gemeente
Diever en de VVV uiteindelijk samen hebben besloten dat er een zwembad moest komen.
De verzamelde informatie, raadsverslagen en advertenties uit kranten heb ik de tekst
letterlijk overgenomen of als krantenknipsel figuurlijk geplaatst in de tekst. Daarmee
blijven we in de sfeer van toen wat het nieuws betreft.
Ik wens jullie veel leesplezier.
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Eerst de reacties op facebook
Met papa Seggers mee als hij het onderhoud deed aan het
begin van het seizoen en dan mocht ik zwemmen en koud
dat het was. Goede herinneringen aan.

Bibberend van de kou 's morgens vroeg naar het
schoolzwemmen . Vreselijk en ik had zo'n watervrees. Toch
ook fijne herinneringen.
Het mooiste plekje met het mooiste zwembad en nog
mooier zijn de herinneringen. Dit hadden ze nooit moeten
slopen. Ik was geen waterrat was altijd bang tijdens
zwemles want je moest onder water en rugzwemmen duiken etc. en ik durfde dat niet.
Gewoon zwemmen verder niks. Toch mijn diploma wel gehaald en het is bij springen van
de duikplank gebleven. Maar het plezier was er niet minder om. Met vriendin Geertje
Bakker. Vooral als het had geregend dan s avonds naar het bad dan was het water zo
heerlijk. Omkleden in de bosjes later in het schapenhok. De badjuffrouw met haar
handwerkje bij de kassa waar het altijd gezellig was voor een praatje. Na het zwemmen
naar de kiosk van Lubbert Wanningen voor aan de weg om snoep of ijs te kopen. Op
zondagmiddag met mijn pa en ma en broertje naar het zwembad en dan daarna op het
terras zitten bij het Paviljoen van Cornelis Vierhoven aan de Bosweg (toen een goudmijn
daar) een prachtig en knus pension/café. Wat een tijden!!
Ankie Kamp ‘s Avonds kijken bij de waterpoloclub van Diever met de stoere jongens en
meiden uit Diever als spelers. Het ging er dan wel heftig aan toe. Waterratten waren het
vooral Rita en Anja Lutterot! Ik keek altijd zo tegen hun op want ze waren zo stoer in het
water. Echt zwemsters. Je kunt nog altijd het pad wat naar het bad liep zien vanaf de
Bosweg ondanks de begroeiing. Ik weet precies waar het is ik sta er nog regelmatig stil en
ruik dan weer de geur van toen en het ruisen van de bomen brengt je weer terug in de tijd.
Heimwee naar een stuk nostalgie!
Is dit iets? 58 jaar geleden getekend.

PAGINA 2

Bosbad “Dieverzand”
Elke dag de badtas mee naar school. Meteen uit school naar
het zwembad. Op de boom die recht voor de ingang stond
hing een bordje waarop stond hoeveel graden het water was.
Daar stond soms 14 graden maar dat deerde ons niet. Eenmaal in het water merkte je niks
van de kou. Je moest je tot je 14de jaar omkleden in het schaopehok maar als pubermeisje
ging ik stiekem een badhokje in waar ik eerst zorgvuldig zocht naar gaten in de houten
wand om die af te dekken met handdoek of kleding. Een beetje flaneren rond het bad. Op
de oplopende hellingen langs de kant lagen de jongens die naar de meisjes floten. Dat was
toen nog geen ongewenst gedrag. Als er naar je gefloten werd dan was je de moeite waard.
Even wat snoep halen bij Lubbert Wanningen zijn kiosk die voor aan de weg stond en
weer terug.
Je kon in- en uitlopen, de badmeester en badjuffrouw wisten precies wie een abonnement
had of wie wel en niet een kaartje hadden gekocht. Zwemmen of lanterfanten in het zand.
In een bepaald seizoen zat er veel alg in het water. Als je dan je badpak uittrok was je
lichaam groen van de alg.
Een ander seizoen had de gemeente iets in het zwembad gedaan. Toen zaten we vol met
zwarte pek. Dat was er lastig af te krijgen en onze moeders hadden grote moeite om het
spul uit onze badkleding te krijgen. Wij vroegen toen geen schadevergoeding aan de
gemeente. Wij accepteerden ongemak.
Soms mocht ik de badjuffrouw helpen met kaartjes verkopen. Dat vond ik geweldig.
Ook mijn eerste verliefdheid was in het zwembad. Het voelde geweldig om daar hand in
hand met hem op een handdoek te liggen. Dat was het enige waarmee we onze
verliefdheid met de wereld deelden. Wij zagen elkaar alleen in het zwembad. Voor
meerdere liefdesuitingen waren we te jong.
Naar huis gingen we via een paadje dat langs de tennisbaan leidde achter het restaurant
van Vierhoven. Fijne herinneringen aan een fijn zwembad in een prachtige omgeving
Heb vaak gezwommen in het bosbad ook mijn diploma A
daar gehaald En dan moest je soms oefen op een bankje
aan de kant van het bad om de slag goed te pakken te
krijgen En het ondiepe bad was toen ook nog zand en dat
was niet zo fijn van alles zwom er onder je voeten door maar naar aflopen van het
zwemmen kochten we voor aan de weg een zakje patat en die was zo lekker

Ook ik kreeg zwemles. Ik was geen waterrat. Op naar het
diepe bad en springen van de lage duikplank. Ik durfde
niet. Steeds meer mensen kwamen me aanmoedigen. Henk
Kamphuis (badmeester) kwam op de duikplank staan en zei dat hij mee zou springen
(had kleding aan) ik sprong, hij niet. Ik raakte volledig in paniek en ben met de zwemhaak
naar de kant gehaald! Nooit meer naar zwemles gegaan. Op de ULO het diploma gehaald.

“Dieverzand”. T'sjonge wat een herinneringen. Ik ging vroeger
direct vanuit school naar het bad. Eerst voorbij badjuffrouw
Grit. Kreeg zwemles van Henk Kamphuis, Dit ging niet altijd
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zoals het moest. Als ik niet durfde ging ik in de bosjes, achter de hoge wal, me verstoppen.
Als de les voorbij was maakte ik mijn zwembroek nat, zodat ze thuis niets door zouden
hebben. Maar helaas viel ik door de mand, want mijn handdoek was nog kurkdroog. Maar
toch heb ik twee zwemdiploma's gehaald. Henk organiseerde allerlei festiviteiten, o.a.
gekostumeerd zwemmen en boegspriet lopen. (lopen over een lange paal, welke
ingesmeerd was met groene zeep) Later toen Luppo ??? badmeester was werd ik lid van de
zwemclub. Vele wedstrijden gezwommen o.a. in Havelte. Met de waterpolo vaak
oefenwedstrijden gespeeld tegen Norg. De temperatuur was niet van belang, het ging
altijd door (brrr). Kreeg ook mijn eerste vakantiebaantje in het bad. Toezicht houden en af
en toe zwemles geven. Er was een Nortonpomp nabij de woning van de boswachter van
Berkenheuvel die we aan of uit moesten zetten. Deze had een capaciteit van 40 m3. per
uur en door een sloot van circa 425 m. lengte naar het bad werd gevoerd, in de sloot kreeg
het dus een goede voorverwarming. Deze sloot lag aan de achterzijde van het bad.
geweldige mooie tijd. In het bad is mijn passie ontstaan voor het vak.

Collectie Hans Folkerts.

Hoe het begon
De VVV van Diever was feitelijk de initiatiefnemer voor het realiseren van een zwembad in
Diever. Deze vereniging is in 1934 opgericht. Onderstaand bericht uit het Nieuwsblad van
Friesland van 28 februari 1934 bericht daarover het volgende:
“Na een inleiding van den heer J. Boesjes is alhier gisteravond een Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer opgericht. Staande de vergadering gaven zich 27 personen als lid
op. Het doel der Vereeniging is niet alleen de bevordering van het vreemdelingenverkeer,
doch ook het zorgen voor plaatselijke en gemeentelijke uitvoeringen, tentoonstellingen
enz. alsmede verfraaiing van natuur- en dorpsschoon. Tot bestuursleden werden gekozen
de heeren J. Andree, J. Boesjes, W. Smit Hzn.. dr. S. van Nooten en Ph. Zaligman. Besloten
werd toe te treden tot de Provinciale V.V.V Statuten en reglement werden vastgesteld”.
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Vanaf 1934 werd er jaarlijks, zoals gebruikelijk, een jaarvergadering gehouden. Pas in 1939
werd op de jaarvergadering gesproken over het ontbreken van een bad- en zweminrichting.
Het Nieuwsblad van Friesland van 3 april 1939 bericht daar het volgende over:
“Jaarvergadering onder presidium van den heer J. Andree. Het jaarverslag van den
secretaris, den heer J. Boesjes vermeldde dat het ledental 88 bedraagt. (…) De heer G. Post
zei, dat het getal kampeerders terugloopt en wees op het ontbreken van een bad- en
zweminrichting. Van bestuurszijde werd geantwoord, dat inderdaad het getal
kampeerders vermindert, doch dat dit een gevolg is van het meerdere getal
jeugdherbergen. De voorzitter zei, dat in het bestuur reeds herhaaldelijk het stichten van
een bad- en zweminrichting ter sprake is geweest. Men heeft met een opzichter van een
maatschappij al eens een terrein in oogenschouw genomen en een plan globaal laten
uitwerken. De groote kosten maken echter dat het bestuur tot dusver geen moed heeft
gehad de zaak verder door te zetten. Het bestuur zal diligent (blijvend werkzaam)
blijven”.
In de Nieuwe provinciale Groninger courant van 31-03-1941 en in het Agrarisch nieuwsblad
van 01-04-1941, stond, samengevat, het volgende bericht:
“Op de jaarlijkse ledenvergadering van de VVV in café Slagter bracht burgemeester
Meyboom ter sprake de aanleg van een zwembad. Volgens spreker is dit voor Diever niet
rendabel te maken. De vreemdelingen moeten hier het voordeel brengen. Daarbij doet
zich telkens de kwestie van het ontbreken van logeergelegenheid voor. De heer Boesjes is
van meening dat in iedere gemeente een zwembad behoort te zijn. Indien zij niet
rendabel blijkt, dient de overheid subsidie te geven. Tegenwoordig wordt veel voor
lichamelijke oefening gedaan en spreker beschouwde het zwemmen als een onderdeel van
dit vak. Het geldt hier een groot algemeen volksbelang. Het bestuur zal zijn aandacht op
de zaak gevestigd houden”.
Aanvankelijk had burgemeester Meyboom gemotiveerde bedenkingen voor de aanleg van een
zwembad. De heer Boesjes was van mening dat een zwembad in het belang is van het volk.

Aanleg zwembad
In het Agrarisch nieuwsblad van 20-06-1941 een bericht over de raadsvergadering waar onder
meer de bouw van een nieuwe school, de ombouw van de oude school tot gymnastiekzaal en
de aanleg van een sportveld aan de orde was. Ons allen wel bekend. Verder gaat het bericht
als volgt:
“(…) In de tweede plaats, aldus B. en W. verder, is de aanleg van een zwembad gewenscht,
daar dit een onderdeel van het leerplan moet vormen. B. en W. deelen in hun praeadvies
mede, dat de exploitatie niet van de gemeente moet uitgaan, doch van particulieren, zij
het met gemeentelijke financieelen steun. Cijfers konden tijdens de raadsvergadering nog
niet worden verstrekt. (…) Na al deze voordrachten, welke wij hierboven in het kort
hebben weergegeven, was het woord aan den raad. (…) met den aanleg van een sportveld
en de financieele steun voor de stichting van een zwembad, waarover de voorzitter ad
interim meedeelde, dat dit plm. f 10.000 zal kosten en welke stichting door de plaatselijke.
V.V.V. zal ter hand genomen worden, kon de raad zich vereenigen. Tenslotte wordt
vanwege het dep. van opvoeding aangedrongen het sehoolzwemmen in te voeren en
wordt dit als een verplicht onderdeel van het vak lichamelijke oefening aangemerkt. Het
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bestuur van de V.V.V. Diever heeft plannen tot stichting van een zwembad. Uitvoering
daarvan is echter alleen met van de gemeente mogelijk. Na ampele discussie werden de
voorstellen B. en W. alle In principe aanvaard (…)”.
Tijdens de raadsvergadering op 28 augustus 1941 besloot de raad: “(…) de dekking van bet
exploitatietekort van de op te richten zweminrichting door de V.V.V. Diever voor den
duur van 25 jaar, onder verschillende voorwaarden (…)”.

Hoe was eind jaren dertig de toestand?
Het tijdschrift “De zwemkroniek” van 1938 bericht het volgende: “Er zijn minstens
vierhonderdduizend zwemmers in ons land, waarvan twintigduizend in den Bond zijn
georganiseerd. (…) In de eerste plaats moeten wij vaststellen, dat er nog te weinig
zwembaden zijn. Van de 1053 Nederlandsche gemeenten hebben 601 nog niet de
beschikking over een zweminrichting. Wij allen moeten dus in die gemeenten alles
aanmoedigen wat tot stichting van een bad kan leiden. Het is hier niet de plaats te
bespreken hoe dit geschieden kan, doch ieder weet, dat behalve gemeenten, vele
instellingen en personen hiertoe kunnen meewerken in alle vormen, waarvoor de Bond
adviezen geeft”.
Wellicht heeft Boesjes zich laten inspireren door deze informatie in “De Zwemkroniek” en
bleef hij bij zijn mening dat er in Diever een zweminrichting moet komen. In het voorjaar
van 1942 werden daartoe de eerste stappen gezet. De Provinciale Drentsche en Asser courant
van 3 april 1942 bericht als volgt:
“In café Seinen werd een ledenvergadering gehouden van de V.V.V. Medegedeeld werd,
dat het ledental bijna 100 bedraagt. De vereeniging heeft rechtspersoonlijkheid verkregen.
Er was een batig saldo van f 12.95. Het aftredende bestuurslid, de heer W. Smit Hzn., werd
herkozen. Besloten werd tot het oprichten van een afdeeling voor het stichten en
exploiteeren van een zwembad. De aanbesteding van de graafwerken heeft reeds plaats
gevonden. Voor het zwembad zal een geldleening worden aangegaan van f 10.000. Tot
bestuurslid der afdeeling werden gekozen de heeren J. Andreae, voorzitter, J. Boesjes,
secretaris, W. Smit Hzn., penningmeester, mevr. van, Nooten, burgemeester Meijboom,
en de heeren A. Folkers en H. Nijzingh.”
Uit voorgaande informatie blijkt duidelijk dat Diever een zweminrichting krijgt. De
aanbesteding voor het graven van het bad is rond. Men kan aan de slag. Aannemer Boltje uit
Heerenveen verricht het graafwerk.

Gemeenschap bouwde een zwembad.
Rijk en arm, jong en oud hielp naar vermogen mee.
“Dat een juist opgevat gemeenschapsgevoel, zooals men dat op onze landelijke Drentsche
dorpen zoo bij tijd en wijle nog eens mede kan maken, grootsche werken tot stand kan
doen komen is te Diever dezer dagen op overduidelijke wijze gebleken.
Avond aan avond trok de mannelijke en vrouwelijke jeugd en ook de ouderen,
gemeenschappelijk den weg (Bosweg.) naar Zorgvlied op, om te verdwijnen in de
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bosschen van Berkenheuvel en spoedig kon
men hier, zien graven, spitten en kruien
alsof hun bestaan er van afhing.
Maar.... met al dat werken en zwoegen (en
dat geheel vrijwillig) is Diever een,
belangrijke inrichting rijker geworden, die
op a.s. Zaterdag officieel in gebruik gesteld
zal kunnen worden. We bedoelen het
natuur-zwembad “Het Dieverzand" gesticht
door de bekende en actieve plaatselijke
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
Het was in den loop van het vorig jaar, dat
1942. Vakmensen en vrijwilligers graven
de plannen tot stichting van een zwembad
het zwembad.
vastere vorm gekregen hadden en zoo
volgde na eenigen tijd de aanbesteding waarna de aannemer Boltje uit Heerenveen voor
de V.V.V. aan den arbeid toog.
Door de eigenaar van Berkenheuvel (A.C. van Daalen) was een
mooi stuk grond in erfpacht te midden van de geurende
dennen een kwartiertje loopen buiten het dorp en onmiddellijk
gelegen aan den straatweg (Bosweg) naar Zorgvlied,
beschikbaar gesteld.
Met behulp van kleine boeren uit de omgeving werd begonnen,
doch later rezen verschillende moeilijkheden en naar de
bestuursleden ons verklaarden was de toestand wel eens zoo
geweest, dat men van plan was er mee op te houden.
Tenslotte zat men vrijwel zonder werkkrachten en toen werd
een beroep gedaan op de burgerij, die zich spontaan voor alle
werk beschikbaar stelde, vanaf de burgemeester met diens
A.C. van Daalen
echtgenoote tot den kleinsten arbeider toe. Man en vrouw,
jongens en meisjes alles werkte hier elken avond naarstig samen en ras zag men het
groote werk groeien.
De bassins werden uitgegraven, de dijk van 280 M. lengte met een hoogte van 1.80 M. en
aan de voet breed 8 m. en aan de kruin 2 m. verrees gestadig tusschen de dennen.
Vakmenschen waren bezig met het bouwen van een brug tusschen het ondiepe en
midden-diepe bassin en met de kleedgelegenheden. De kleedkamertjes zijn alle z.g.n.
wisselcabines en bevinden zich ter weerszijden van een aardige hoofdingang met
vertrekken voor badmeester en badjuffrouw. Verder werden de noodige toiletten
opgetrokken. Schilders legden tijdens ons bezoek hieraan de laatste hand. Verder was
men nog doende om de afrasteringen uit te zetten, die door de burgerij en schooljeugd
zouden worden opgesteld.
Een goede Indruk kregen we van de uitstekende aanleg van dit waarlijke natuurbad, dat
drie bassins zal hebben, nl. een ondiep van 15 bij 35 M.; een middendiep van 25 bij 35 M.
varieerende in diepte van 1.40 tot 1,75 M. en een evengroot diep bassin met een diepte van
2,80 M.
Het water wordt door middel van een nortonpomp opgepompt nabij de woning van den
boschwachter aan den weg Diever-Wapse (Noord Es) met een capaciteit van 40 M 3. per
uur en door een sloot van circa 425 M. lengte naar het bad gevoerd, in welke sloot het dus
een goede voorverwarming krijgt. De afvoer van het water geschiedt eveneens door een
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slootenstelsel. De bodem van bad en
omgeving is van een harde leemsamenstelling met mooie zandlaag. Nog moest er
veel gebeuren toen we ter plaatse waren,
doch tegen komende Zaterdag zal deze
inrichting haar poorten kunnen openen en
heeft de gemeente Diever door goede
burgerzin er een bijzondere attractie voor de
vreemdelingen, die deze schoone omgeving
zullen bezoeken, bij gekregen”.
1942. Even uitrusten van het graaf en
kruiwerk.

Badseizoen 1942. Benoeming eerste
badmeester. De heer G. Leungen uit Beilen is
benoemd tot badmeester aan het binnenkort
te openen nieuwe zwembad te Diever.

Locatie zwembad met de loop van de toevoersloot vanaf de beheerders-woning op de
Noord Es. Deel uit de toeristische kaart van het landgoed “Berkenheuvel” van mei 1946.

Op 8 juli 1942 verscheen in het Nieuwsblad van Friesland het volgende bericht over de
opening van het bosbad “Dieverzand”’ op Berkenheuvel aan de Bosweg in Diever
.“Onder groote belangstelling vond alhier de feestelijke opening plaats van het zwembad
“Dieverzand”. De heer J. Andreae, voorzitter van de V.V.V. Diever, welke vereeniging het
natuurbad exploiteert, opende de bijeenkomst, waarna het bad officieel werd geopend
door den burgemeester dezer gemeente, den heer J.C. Meyboom. De inbezitneming door
de bevolking geschiedde vervolgens op origineele wijze. Door een groot aantal
vereenigingen waren groepen zwemmers gevormd die om het bad geschaard stonden. Op
een bepaald sein sprong van iedere groep een zwemmer van de sprinkplank in het bad,
zwom naar zijn groep, waarna alle groepen tegelijkertijd te water gingen, zoodat het bad
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plotseling geheel gevuld was met
zwemmers en zwemsters. Na de pauze
werd een kaleidoscoop gezongen door
mej. A. Krol, waarin de wordingsgeschiedenis van het bad vermeld
werd. Een humoristisch gedeelte vormde
de scène toen de familie Kip, bestaande
uit man, vrouw en kind, per ongeluk te
water geraakte en daaruit door den
badmeester gered werd. Het slot van den
dag werd gevormd door mooie
demonstraties van de zwemclub ‘De
Spatters’ te Beilen.
Onder de aanwezigen merkten we op
vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Diever, Dwingelo en
Havelte, van de V.V.V.’s te Dwingelo en
Havelte, bestuursleden van de zwembaden te Appelscha en Norg, dr.
Muntendam, inspecteur van de
De uitnodigingbrief van het bestuur Zwemvolksgezondheid te Groningen, de heer
bad “Dieverzand”, gericht aan de inwoners
Wilmans, consulent voor de lichamelijke
van Diever.
opvoeding te Meppel, de commandant
van de N.A.D., kamp Geeuwenbrug en tal van vooraanstaande personen uit de gemeente.
Woorden van dank, welke tevens uiting gaven aan bewondering voor hetgeen hier tot
stand is gebracht, werden gesproken door burgemeester Eggink te Havelte, burgemeester
De la Saussaye Briët te Dwingelo, den heer Cancrinus namens de V.V.V. Dwingelo, den
heer Wilmans namens de inspectie voor de lichamelijke opvoeding, den heer Odding als
oudste zwemmer (78 jaar), den heer Kobus, uitvoerder van het grondwerk voor de fa.
Boltje. Tenslotte vermelden we nog, dat het natuurbad, geheel omzoomd door bosch,
gemaakt is door de fa. Boltje te Heerenveen wat het grondwerk betreft en de aannemers
Nijzingh, Koning en gebr. Van Dijk wat het bouwwerk betreft. Door moeilijkheden ten
aanzien van de werkkrachten zou het bad evenwel niet gereed zijn gekomen, indien niet
avond aan avond de gansche bevolking,
rijk en arm, oud en jong, man en vrouw
naar het bad was getrokken teneinde te
spitten, graven en kruien. Door deze
goede gemeenschapszin is het gelukt
hier een prachtige inrichting tot stand te
brengen, welke wet volksbelang ten
zeerste zal dienen. Het bestuur van de
V.V.V. Diever heeft met deze zaak veel
eer behaald. Het is een prachtig
natuurbad, dat aan de eischen voldoet.
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De heer Joh. M. Schmidt, secretaris
propaganda commissie van de
Nederlandsche Zwem- en Reddingsbond
(N.Z.R.B) kwam in het voorjaar van 1944, op
uitnodiging, de zweminrichting in Diever
bezoeken. Hij schreef hierover in het orgaan
van de N.Z.R.B. Hier een korte weergave van zijn verslag.
(…) “Hoe komen ze daar zoo midden op de hei aan een zweminrichting en zelfs een
zwemvereeniging”. Maar,.... die' gedachte bleek al heel gauw een groote vergissing te zijn,
want, zooals het eerste couplet vaneen reeks revue-versjes, dat mij bij wijze van welkom
werd toegezongen, het zoo duidelijk weergaf:
Midden in de bosschen, zonnig en gezond
Is een kuil gegraven in den harden grond.
Nu die met water is gevuld
Is ‘t na veel graven en geduld
Het Zwembad “Dieverzand”. (bis).
En wat voor een kuil! Stel U voor een natuurbad, omgeven door een weelde van
dennenbosschen, met een diep wedstrijdbassin van naar schatting 75 x 50 M. en een
ondiep gedeelte van 25 x 20 M. Verder 20 keurig afgewerkte wisselcabines, een goed
afgesloten afdeeling voor het in bewaring geven van kleeding enz., in de vrije lucht, en
verder alles wat tot een aangenaam verblijf in het bad kan bijdragen. Maar nu komt het
mooiste: Dit alles werd onder leiding vaneen deskundige gemaakt en gegraven door de
inwoners(sters) van Diever zelf. Van den Burgemeester af tot den eenvoudigsten
loopjongen zijn daar met volle medewerking van de dames in 1942 avond aan avond aan
het graven geweest. Zware leemgrond werd vervoerd in kruiwagens over smalle
loopplanken waarvan de enthousiastelingen vanzelfsprekend telkens weer afduikelden,
pompen werden geslagen en greppels gegraven, om het ijskoude welwater enigszins te
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Links: badseizoen 1943. Boven vlnr:
badmeester Jacob Stuiver uit Beilen,
badknecht Jacob Monsieur. Onder vlnr:
hulpbadmeester Gea de Vries uit
Stadskanaal, en mevrouw Alie OverheulChristen uit Schiedam. Zij hielp bij de
kassa en bij het schoonhouden van het
zwembad. Het personeel staat en zit op de
houten brug. De scheiding tussen het
pierenbad en het midden-diepe bassin.
kunnen voorverwarmen, kortom, met alle man en macht (in deze de vrouw) werd dagen
achtereen gewerkt op een wijze die groote bewondering afdwingt. En dat het hun verder
ernst is met de zwemmerij bewijst wel het in verhouding tot het aantal inwoners zeer
groote ledental, dat de Dieversche Zwemclub van het begin af telt. De propaganda die het
voltollige bestuur ook gedurende de wintermaanden gemaakt heeft door hun leden door
gezellige avonden in clubverband bijeen te houden en door de wijze waarop het er voor
heeft kunnen zorgen, dat ik, zoowel voor de middag schoolfilmvoordrachten als des
avonds voor de volwassenen, steeds weer voor volle zalen mijn praatje kon houden en de
films draaien. Het “Eendracht maakt macht” wordt in Diever wel in alle toonaarden
toegepast.

1942. Het resultaat van de gezamenlijke werkzaamheden. Het is een prachtig natuurbad,
dat aan de eischen voldoet.
“De helpende hand werd hierbij geboden door de toenmalige bezetter, die op een gegeven
moment het besluit uitvaardigde, dat het schoolzwemmen in de gemeenten in ons land
verplicht gesteld werd. Hierdoor opende zich de mogelijkheid tot het verkrijgen van een
subsidie van de gemeente voor de bouw en inrichting van een bad. Bijna hadden onze
Oosterburen weer roet in het eten gegooid, toen zij opeens besloten, dat arbeiders nog
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uitsluitend voor
Duitsers mochten
werken. Men heeft toen
in Diever met de eigen
bevolking het bad
verder afgebouwd. Op 1
juli 1942 kon het bad
geopend worden”.

Badseizoen 1943/’44? Zo te zien een gezellig samenzijn in het midden-bassin van de
familie Strik en Rolden.

Na deze officiële opening van het zwembad was het feest nog niet voorbij. In de winter van
1943 organiseerde het bestuur van het VVV een theaterstuk over het zwembad “Dieverzand”.
Het Drentsch dagblad van 25 februari 1943 bericht als volgt.

Revue zwembad “Dieverzand”
“Werd de vorige zomer het zwembad
“Dieverzand” door het bestuur van de V.V.V.
alhier in algemeen gebruik gesteld, thans
heeft dit bestuur van het zwembad, ten
tooneele gebracht in revue het zwembad
“Dieverzand”. De samenstellers, mevr.
Meijboom, J. Andrae, J. Boesjes en G. Post,
verdienen alle lof. Niet minder dan vier
uitvoeringen zullen worden gegeven. 1e avond
voor de vrijwillige gravers. 2e avond voor
leden V.V.V. 3e avond voor de
obligatiehouders, terwijl een 4e avond voor
allen toegankelijk is van een introductie.
Hoewel alle medewerkers en -werksters geen
acteurs-auteurs waren, maar dorpsdilettanten,
slaagden deze uitvoeringen toch bizonder en deden voor andere, gegeven door goede
gezelschappen, niet onder. Dat de volks-eenheid hier echt naar voren kwam, bleek wel,
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dat iedereen meewerkte, arm en rijk en van verschillend denkende. Aan het slot van het
geheel dankte de heer J. Andrae voor de groote belangstelling”.

Badseizoen 1942/’43. Een gezellig samenzijn van de familie Rolden en Strik.
Jaarlijks was er de jaarvergadering. Aan de orde kwamen de onderwerpen zoals: het aantal
bezoekers, de kosten en de inkomsten en de plannen voor onderhoud, reparaties en eventuele
vernieuwingen. Interessant is te vermelden dat zwembad “Dieverzand” feitelijk een
verwarmd zwembad was. De Heerenveensche koerier van 26 maart 1947 bericht als volgt:
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“Jaarvergadering Zwembad “Dieverzand"
onder voorzitterschap van den heer A.
Andreae. Het bad is door 113.9 personen
bezocht in 1946. Het bad was 105 dagen
geopend. Het aantal abonnementen
bedroeg bijna 300. Er werden 42
leskaarten afgegeven. Nadelig saldo f
283.79. Besloten werd een tweetal
nieuwe vleugelpompen aan te schaffen
voor douche en drinkwater. De
toevoersloot zal gedeeltelijk verbreed
worden teneinde een betere
voorverwarming te krijgen. Op tweede
Pinksterdag zal een groot zwemfeest
worden georganiseerd. De aftredende
bestuursleden, de heren Bosscha en
Boesjes werden herkozen”.
“In het badseizoen 1947 is benoemd tot badmeester van het zwembad “Dieverzand” alhier
de heer Reynders te Amsterdam en tot badjuffrouw mej. Breedveld te Dieverbrug”.

Regelmatig werden er zwemfeesten georganiseerd. Dit werd gedaan om veel bezoekers aan
te kunnen trekken. De Provinciale Drentsche en Asser courant van 27 mei 1947 bericht als
volgt.
“In het Zwembad “Dieverzand” werden gistermiddag zeer geslaagde zwemfeesten
gehouden. Een grote menigte belangstellenden had zich rond het zwembad geschaard en
volgde met belangstelling de verrichtingen in het koele water. De feestelijkheden werden
geopend door de voorzitter van het Zwembad, de heer A. Andreae, waarna direct met de
afwerking van het programma werd begonnen.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden waren als volgt:
Hindernisloopen: 1. Hendrika Smit, 2. Jansje Zoer; 3. Ali de Boer. Evenwichtsbalk: 1. R.
Steenbergen, 2. Mina Pook; 3. Hans Zwart.
Was ophangen: 1. Geesje Nijzingh; 2. Hennie Zoer; 3. Lammie Westerhof.
Tonnetjesvaren: 1. L. Kip; 2. Teunis Jansen; 3. Marinus Mulder.
Voorts werden gymnastiekdemonstraties gegeven door de gymnastiekvereniging WIK
(Willen Is Kunnen) die ten zeerste in de smaak vielen. Een slotwoord werd gesproken
door burgemeester Meyboom, die tevens met een toepasselijk speechje de prijzen
uitreikte”.
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De Heerenveensche koerier van 29 mei 1947 bericht wat uitgebreider:
“In het zwembad “Dieverzand” werd een zwemfeest gehouden, waarvoor grote
belangstelling bestond. Begonnen werd met een optocht vanaf het sportterrein naar het
zwembad, na een rondgang door het dorp, waaraan werd deelgenomen door een groep
ruiters van de Dieverse Woudruiters, de gymnastiekvereniging W.I.K en het Padvinders
Gilde alhier; De opening der feestelijkheden vond plaats door den heer A. Andreae,
voorzitter van het zwembad “Dieverzand”. De leden van de gymnastiekvereniging gaven
vervolgens diverse demonstraties onder leiding van de heer Naber. In het' kinderbad vond
hindernislopen voor kinderen plaats en het padvinders gilde gaf demonstraties. De
kettingduik en koppelrace door leden van de zwemclub “Dieververzand” werden met
grote aandacht gevolgd. Het was ophangen voor geoefende zwemsters werd gewonnen
door: 1. Geesje Nijzingh; 2. Hennie Zoer; 3. Lammie Westerhof. De uitslag van gekleed
tonnetje varen luidde: 1. L. Kip; 2. T. Jansen; 3. M. Mulder. Besloten werd met
pantomime, welke grote hilariteit verwekte. De prijsuitreiking vond tenslotte plaats door
burgemeester Meyboom. Jammer was het dat de zwemclub A.Z.V. te Assen, die

zwemdemonstraties zou geven, ter elfder, ure verstek liet gaan”.

Zwemmen demonstraties te Diever
Bericht uit het Nieuwsblad van het Noorden
van 4 september 1947.
“In het Zwembad “Dieverzand” hadden
zwemwedstrijden en -demonstraties plaats
waaraan, behalve door leden van de
zwemclub Diever, werd deelgenomen door de
zwemclubs Z.C.G. te Groningen en “de Reest"
te Meppel.
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De gespeelde polo-wedstrijden hadden het volgende resultaat:
Diever - Meppel 2-1, Dames Diever - Meppel 1-3; Groningen combinatie – Diever - Meppel
9-0. De demonstraties van de leden der Groninger zwemclub hadden ieders bewondering,
vooral het schoonspringen was prachtig”.
Het diploma-zwemmen was steeds een terugkerend onderdeel. De uitslagen werden in de
krant bekend gemaakt. Interessant is te lezen wie uit Diever aan het diploma-zwemmen
hebben deelgenomen. Wellicht herkennen jullie familiegenoten of kennissen. De
Heerenveensche koerier van 5 september 1947 bericht als volgt.

Diploma-zwemmen
“In het zwembad “Dieverzand" werd diploma-zwemmen gehouden. Het voorbereidend
zwemdiploma werd behaald door Aaltje Boonstra, Aaltje Dieters en Geert Mos te
Dieverbrug, Jantina Daleman, Gerritje Ekkelboom, Albertus Fransen, Karst Kannegieter,
Albert Koning, Albert Offerein, Bini Schuil, Henk Seinen, Albertje Vierhoven en Dirk
Zwart, allen te Diever. Lina Andreae en Kiki Thie te Zuidwolde. Vijf candidaten werden
afgewezen. Het diploma geoefend zwemmen behaalden Aaltje Boonstra en Aaltje Dieters
te Dieverbrug, Teuni van Gijssel, Sietke Hatzmann en Dirk Zwart te Diever, Lina Andreae
en Kiki Thie te Zuidwolde. Eén candidaat werd afgewezen”.

De Heerenveensche koerier van 23 maart 1948 bericht dat het aantal bezoekers de 20.000 is
gepasseerd, en bericht verder:

Jaarvergadering
“In de jaarvergadering van het zwembad “Dieverzand” werd medegedeeld dat het bad in
1947 door ruim 22000 personen werd bezocht. Er werden 306 abonnementen uitgereikt en
7439 dagkaarten verkocht. Het aftredend bestuurslid mw. Broekema werd herkozen. De
exploitatie over 1947 leverde een batig saldo op”.
“Voor het badseizoen 1948 is tot badmeesteres van het zwembad “Dieverzand” alhier
benoemd mej. Betsy Timmer uit Zuidlaren”.

In het jaar 1947 waren er 22.000 bezoekers. De Heerenveensche koerier van 24 maart 1949
meldt dat het bezoekersaantal in 1948 is teruggelopen tot 13000 bezoekers. Dat resulteerde
in een nadelig saldo. De krant bericht als volgt:

“Zwembad “Dieverzand” jaarvergadering
Jaarvergadering. Het aantal bezoekers bedroeg in 1948 ongeveer 13000. Nadelig saldo f
487.17. De aftredende bestuursleden de heren W. Smit en G. Post werden herbenoemd.
Op tweede Pinksterdag zal een zwemfeest worden georganiseerd”.
“Voor het badseizoen 1949 is tot badmeester van het zwembad “Dieverzand” benoemd de
heer J.F.H. Burghgraëf uit Ter-Apel”.

“Zwemfeest Diever
Een bericht uit Provinciale Drentsche en Asser courant van 11 juni 1949.
Een dertiental damesleden van de Apeldoornse Zwemclub gaf in het mooie zwembad
Dieverzand een demonstratie van alle onderdelen van de zwemkunst. Aangelokt door het
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bijzonder mooie weer genoten ruim 800 personen van de prestatie's van A.2.C. Begonnen
werd met een demonstratie van verschillende zwemslagen (schoolslag, vlinderslag,
borstcrawl, rugcrawl, enz.). Duidelijk werd me de door de uiteenzettingen van de leider
van de ploeg, de heer H. Velthuis, welke moeilijkheden aan deze verschillende slagen
waren verbonden en op welke wijze deze door training kunnen worden overwonnen. Een
zeer bijzonder nummer het ornamental en trick zwemmen volgde tot slot. De meisjes
bootsten hier na verschillende in het water bewegende voorwerpen. B v. een wentelende
balk, een draaiende ton, een springende dolfijn, een onderzeeboot, met periscoop. Een
door alle meisjes gevormd draaiend wiel was het slot van dit de toeschouwers in grote
verbazing brengende nummer”.

De actuele hoogtebestand van Berkenheuvel

Een kaart die de actuele hoogtestand van dit gedeelte van Berkenheuvel aangeeft.
Duidelijk zijn te zien de zandrug, die om het bad ligt, en de loop van de sloot voor het
vullen van het zwembad.

Het afnemen van zwemexamen
De Provinciale Drentsche en Asser courant 26 augustus 1949 bericht als volgt:
“In het zwembad “Dieverzand” werd door de officials de heren Meyboom en Bennink van
de Nederlandse Zwembond een zwemexamen gehouden waaraan door 24 candidaten
werd deelgenomen. Hiervan werden 2 afgewezen terwijl de volgende personen een
diploma verwierven. Diploma 1. G. van Wijk, B. Kloosterman, M. Folkerts, H. J. Smit, W.
Klok, H. Luning, J. G. Smit, M. Pook, L. Timmerman, C. Kannegieter, W. Klok, H. Houwer,
B. J. Roosjen, H. Hatzmann, J. Gerrits, L. Houwer en W. Meyboom. Diploma 2. Hans
Feenstra, B. Fransen, G. Ekkelboom, B. Schuil en E. Meyboom”.
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G. Post overleden
De heer Post was een grote kracht voor de
verschillende verenigingen in Diever. Hij was
daarnaast de drijvende kracht van onze
Coöperatie aan de Hoofdstraat. Zijn
overlijden was toentertijd een groot verlies.
De Heerenveensche koerier van 11 november
1949 bericht ons het volgende:
“In de ouderdom van 54 jaar is alhier
overleden de heer G. Post, chef van de
coöp. “Samenwerking" alhier. Bijna zijn
gehele
leven heeft de heer Post gewijd aan
De Norton-pomp. Deze stond in de
de opbouw van deze verbruikscoöperatie.
schuur achter de beheerderswoning van
Bovendien bekleedde hij in het
het landgoed Berkenheuvel op de Noord
maatschappelijk leven alhier een
Es.
belangrijke plaats; zo was hij bestuurslid
van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, van het zwembad “Dieverzand” en lid van
het comité Zonnedag ouden van dagen. Verder was hij een invloedrijk persoon in de
Geref. kerk art. 31 K.O. Aan de muziekvereniging “Advendo" gaf hij lange jaren zijn beste
krachten”.

De jaarvergadering gaat dit keer onder meer over de vervanging van de houten brug door een
brug van beton. De Heerenveensche koerier van 23 maart 1950 bericht als volgt:
“Jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer A. Andreae. Het bad is in het
afgelopen seizoen door bijna 20.000 bezoekers bezocht. Dit was belangrijk meer dan het
jaar tevoren, wat alleen een gevolg is van het betere weer. Aan 19 personen werd diploma I
uitgereikt, aan 5 diploma 11. Voor het schoolzwemdiploma A slaagden 34 kinderen, voor B
24.
De penningmeester deelde mede, dat er na normale afschrijving 'n nadelig saldo was van f
478,49. Het bad vereist door het intense gebruik veel onderhoud, terwijl ook de
personeelslasten steeds stijgen.
De aftredende bestuursleden, de heren A. Andreae en J. Boesjes, werden herkozen.
Besloten werd het bestuur te machtigen toe te treden tot de dorpsgemeenschap in
oprichting. Eveneens werd het bestuur gemachtigd een nieuwe brug in het bad te laten
bouwen, waartoe de leden timmerlieden zullen worden aangezocht. De traditie getrouw
zullen er Pinkstermaandag zwemfeesten worden georganiseerd”
Badseizoen 1950. Benoemd tot badmeester van het zwembad “Dieverzand” alhier de heer
J.R. Schipper te Gieten.

In 1950 was het bezoekersaantal, in vergelijk met andere jaren, flink gestegen. Daar de heer
G. Post is overleden, wordt deze opgevuld door zijn zoon J. Post. De Provinciale Drentsche
en Asser courant van 24 maart 1950 bericht als volgt:
“In het café Brinkzicht alhier vergaderden de leden van de V.V.V. Diever onder
voorzitterschap van de heer A. Andreae. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J.
Boesjes bleek dat het ledental 136 bedraagt. De penningmeester de heer W. Smit deelde
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mede dat er een batig saldo is van f234.58. Tot bestuurslid werden gekozen in de vacaturePost diens zoon, de heer J. Post, en in de vacature Van der Meij (vertrokken) de heer J.
Hatzmann. Het bestuur werd gemachtigd toe te treden tot de Dorpsgemeenschap Diever.
Onder voorzitterschap van de heer A. Andreae vond de jaarvergadering plaats van het
zwembad “Dieverzand." Het bad was in het afgelopen seizoen door bijna 20.000 bezoekers
bezocht. Dit "Was belangrijk meer dan het jaar tevoren. De penningmeester deelde mede,
dat er na normale afschrijving een nadelig saldo was van f478.49. Het bad vereist door het
intense gebruik veel onderhoud, terwijl ook de personeelslasten steeds stijgen. De
aftredende bestuursleden, de heren A. Andreae en J. Boesjes werden herkozen. Besloten
werd het bestuur te machtigen toe te treden tot de Dorpsgemeenschap in oprichting.
Eveneens werd het bestuur gemachtigd een nieuwe brug in het bad te laten bouwen,
waartoe de leden-timmerlieden zullen worden aangezocht”.

De nieuwe betonnen brug is voor het badseizoen 1950 een feit. De Provinciale Drentsche en
Asser courant van 6 mei 1950 bericht daarover:
“Het Zwembad “Dieverzand” heeft een belangrijke verbetering ondergaan doordat de
houten brug vervangen is door een betonnen. Het bad heeft bovendien een grote
schoonmaakbeurt gehad. Momenteel wordt het weer vol water gepompt zodat met enkele
weken onze zwemmers en zwemsters hun hart weer kunnen ophalen, als tenminste de
zon niet al te vaak verstek laat gaan”.

Hier het resultaat van de nieuwe betonnen brug.
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De Heerenveensche koerier van 31 augustus 1950 meldt de uitslagen van de gehouden
diploma-zwemmen:
“In het zwembad “Dieverzand” vond het diploma-zwemmen plaats. Voor diploma 1
slaagden: Anna F. Benthem, Fransje Berenbak. Margje Goettsch, Teuna van Gijssel,
Fredrik Klok, Mary Rademaker, Hillie Otten, Piet Roosjen, Roelfina Schuil, Aaltje Smit en
Hendrik Jan Warries. Afgewezen 1.
Voor diploma 2 slaagden: Margje Folkerts, Hilbert Houwer, Catharina Kannegieter, Willie
Klok, Berendina Kloosterman, Wouter Meyboom, Aaltje Smit en Mary Rademaker.
Afgewezen 1. Voor het eerst slaagde er ook een eandidaat voor diploma 3 en wel Karst
Kannegieter. Afgewezen 1 “.

Herkenbaar zijn de vele namen van onze oudere schooljeugd.

In de maand september sluit “Dieverzand”. Voor het schoolzwemmen zijn er nog examens te
doen. De Provinciale Drentsche en Asser courant van 13 september 1950 bericht als volgt:
“Het schoolzwemmen voor het seizoen 1950 behoort weer tot het verleden. De examens
werden afgenomen in het zwembad “Dieverzand" in tegenwoordigheid van de consulent
voor de lichamelijke opvoeding.
Het diploma A werd behaald door de volgende leerlingen: Jantje Daleman, Geertruida
Haveman, Hendrik Kruid, Frederik Klok, Hendrik Vierhoven, Hillechien Otten, Elly
Hulshof, Roelofje Fledderus, Jantina Koning, Hendrikje Westerhof, Jan Zwiers, en Egbert
Warnders.
Het diploma B door: Grietje van Wijk, Grietje Offerein, Teun van Gijssel, Sieteke
Hatzmann en Jacoba Smit. Voor A en B slaagden: Aaltje de Boer, Piet Roosjen, Geesje
Heuvelman, Annie Benthem, Roelofje Grit, Johanna Hatzmann, Hendrik Jan Warries,
Derk Buiter, Hendrik Houwer, Hermannus van der Tuuk, Berend Mos, Frederik Tuin,
Wouter Meyboom en Maria Rademaker. Het zwembad “Dieverzand" werd J.l. Zaterdag
officieel gesloten”.
Op de jaarvergadering van begin 1951 werd onder meer besloten een springtoren te bouwen.
De Heerenveensche koerier van 7 april 1951 bericht als volgt:
“ 't Bad werd bezocht door 15030 personen. In totaal behaalden 67 personen een
zwemdiploma. De bestuursleden J. C. Meyboom en J. Hatzmann werden in hun functie
gecontinueerd.
Besloten werd het bad wederom te verbeteren en wel door het aanbrengen van een
betonnen beschoeiing om het bassin en de bouw van een springtoren.
Medegedeeld werd dat als badmeester en badjuffrouw zijn benoemd het echtpaar
Rijlaarsdam te Diever”.
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Vervolgens meldt de Heerenveensche koerier van 19 mei 1951 dat de voor ons zo bekende
betonnen rand als beschoeiing is gerealiseerd en de houten springplank is vervangen door
een stalen springtoren. Voor de eind zestigers en begin 70-tigers onder ons zijn dit bekende
feiten.
“Het zwembad “Dieverzand” heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Om het gehele
bassin is een betonrand aangebracht wat aan het uiterlijk zeer ten goede komt. Verder is
de oude houten springplank vervangen door een stalen springtoren zodat de duikers
straks ook hun hart kunnen ophalen. Het diepe bassin is bovendien vergroot. Het bad zal
Zaterdag 19 Mei voor het publiek worden opengesteld”.

De stalen springtoren is een feit. Velen onder ons hebben het genoegen gehad hiervan af te
kunnen springen en duiken.

Op de foto rechts
zien we de houten
springplank.
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Hopla en duiken maar. Wat een plezier.

Wie staat hier links op de duikplank te kijken?

Een bericht van de Heerenveensche koerier van 7 april 1952:
“Jaarvergadering zwembad “Dieverzand". In het jaarverslag
werd gewezen op de belangrijke verbetering die het bad
het afgelopen jaar heeft ondergaan. Het aantal bezoekers
bedroeg plm. 15000. Als gevolg van de belangrijke
onderhoudskosten is er een nadelig saldo van f 2833,70.
Mevr. Broekema en de heer J. H. Post werden als
bestuurslid herkozen. Gewezen werd op de wenselijkheid
van verbetering van de douche en de wenselijkheid van het
organiseren van een zwemfeest”.

De te korten van de exploitatie van het zwembad lopen op. Dat leverde een behoorlijke
discussie in de raad van Diever. De Heerenveensche koerier van 22 april 1952 bericht als
volgt:
“(…) De rekening over 1951 en de begroting over 1952 van het zwembad “Dieverzand”
leverden veel stof tot discussie. De rekening sloot met een tekort van f 2833.70 en de
begroting gaf een nadelig saldo aan van f 2700. De heer Bergsma achtte de indertijd
opgelegde subsidievoorwaarden ongelukkig en vroeg zich af of de gemeente het bad niet
beter kon overnemen. De voorz. bestreed dit en was van oordeel dat een exploitatie door
de gemeente nadeliger zou zijn dan die door de VVV Diever. De heer Gerrits vond de
nadelige saldi te hoog, gezien het gebruik. Hij zou het bezoek willen stimuleren door
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meer reclame te maken en zwemfeesten te organiseren. Een jaarlijkse bijdrage van f 2500
vond spr. te hoog (…)”.
Badseizoen 1952. “Benoemd is tot badmeester van het zwembad “Dieverzand” alhier de
heer R. Brouwer te Winschoten”.

De Heerenveensche koerier van 11 september 1952 meldt de uitslagen van het
schoolzwemexamens:
“In het zwembad “Dieverzand" legden leerlingen van de openbare scholen, de bijzondere
lagere school en de openbare ulo-school in de gemeente proeven van hun
zwemcapaciteiten af.
Het diploma A kon worden uitgereikt aan Cornelis Andreae, Jan Barelds. A.H. Boesjes.
Jan Daalman, Janna Fledderus, Willem Fledderus, Nicolaas Houwer, Antina Kammer, Jan
Kannegieter, Geesje Krol, Klaasje Muggen, Jantje Mulder, Grietje Santing,. Alie Smit,
Margje Warries, Woltherdina Zoer en Ria Zijlstra.
Het diploma B werd behaald door Albertje Bel, Liena Bentum, Johanna Berendijk,
Trijntje Daalman. Magrieta Davids, Anneke van Elselo, Antina Kammer, Romkje Krol,
Jantje Mulder en Femmigje Santing”.

Badseizoen 1953. Mevr. A. Grit-Jonkers (ons allen wel bekend) te
Dieverbrug is benoemd tot badjuffrouw in het zwembad
“Dieverzand".

De Friese koerier van 7 september 1953 bericht de uitslagen van
verschillende behaalde zwemdiploma’s. Mevr. Grit heeft onderstaande
groep wellicht aangemoedigd.

Mevr. A. GritJonkers.

In het zwembad “Dieverzand" zijn de volgende diploma's verworven:
Zwemproef: meisjes E.J. Daalman, W.R. Vos en E.L. de Wal te
Wapse en M.J. Andreae, W. Fransen, E. Mos en H.M. Seinen te
Diever. Geoefend zwemmer: Jan Kannegieter. Diever en de meisjes
J. Beckering, Uffelte en A.H. Boesjes en W. Zoer te Diever.
Zwemvaardigheidsdiploma: J. Boesjes Jr te Diever.

Het jaarlijks vastgestelde bezoekersaantal is wisselend. Maar het badseizoen scoorde ca.
20.000 bezoekers. De Friese koerier van 31 maart 1954 meldt daarover het volgende:
DIEVER. In zaal Slagter vergaderden de leden van het zwembad “Dieverzand”. Het verslag
van de secretaris de heer J. Boesjes vermeldde een belangrijke toename van het aantal
bezoekers. Dit bedroeg ongeveer 20.000.
Aan het bad zijn belangrijke verbeteringen aangebracht, o.a. een electrische douche en
een geheel nieuwe afrastering. De aftredende bestuursleden J. Bentum en J. Boesjes zijn
herkozen.
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De Friese koerier van 7 juli 1954 bericht over enkele zwemwedstrijduitslagen:
“Zwemmen Onderlinge wedstrijden
In het zwembad “Dieverzand" te Diever vonden Zaterdag onderlinge zwemwedstrijden
plaats.
Meisjes 13 - 15 jaar: 1 Trijntje Daalman 2 Albertje Bel; 3 Grietje de Boer. Jongens 13 - 14 jaar:
1 B. Mos. Jongens 15 - 17 jaar: 1 Alb. Offerein; 2 H. Hatzmann”.

Met het houden van allerlei activiteiten tracht het bestuur het bezoekersaantal te verhogen.
Dit keer was er een bloemententoonstelling gehouden. De Friese koerier van 21 juli 1954
bericht over de uitslagen:
“Bij de jl. Zaterdagmiddag in het zwembad “Dieverzand” door de vereniging “Floralia"
gehouden bloementenoonstelling werden de volgende prijzen toegekend:
Geranium: 1e P. W. Seinen; 2e Wed. Jonkers; 3e H. J. Klumpers; 4e A. A de Groot.
Fuchsia: 1e Hk. Mulder Nzn.; A. Andreae; 3e J. J. de Boer; 4e W. Begonia: 1 Annie
Timmerman; 2e J. Scholten (Ulo); 3e Henny Buiter; 4e Pieter Oostenbrink. Coleus: 1e
Schelte Betten; 2e Trijntje Daalman; 3e L. Veenstra; 4e Grietje Wesseling“.

In 1955 organiseerde het bestuur zwemwedstrijden
een polowestrijd en demonstratie schoonspringen.
Zie de advertentie hiernaast. De Heerenveensche
koerier van 27 juli 1955 bericht hierover het volgende:
“Mej. B. Wierda kampioene van Drente
In het zwembad “Dieverzand” is het tweede deel
van de zwemkampioenschappen Kring Drente
KNZB gehouden. Op de 100 m borstcrawl dames
won mej. B. Wierda (Steenwijk) in de mooie tijd van
1.33.5, wat een nieuw record is. Het oude record
stond op 1.40.4”.
Opmerking. De tegenwoordige tijden liggen zo rond
de 52 sec.

De Friese koerier van 4 mei 1956 meldt een record aantal bezoekers in het zwembad
“Dieverzand” en de verdere modernisering van de inrichting van het zwembad:
“Zwembad “Dieverzand” had goed jaar. Onder voorzitterschap van de heer A. Andreae
vergaderden de leden van het zwembad “Dieverzand”. De secretaris de heer J. Boesjes
deelde mede dat het getal bezoekers aan het bad dit jaar een record heeft bedragen en wel
30.423 personen.
De aftredende bestuursleden de heren F. Bouwstra en W. Smit werden wederom gekozen.
Medegedeeld werd dat het bad dezer dagen geheel schoongemaakt wordt Het zwembad is
in het bezit gekomen van een electrische klok, terwijl ook een telefoon-aansluiting tot
stand is gebracht”.
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Het Nieuwsblad van het Noorden van 1 juli 1957 meldt over tropische temperaturen in
Drenthe.
Het noorden: warm, heet... pff!!
Het grootste deel van het Nederlandse volk schijnt dit weekeinde buitenshuis te hebben
doorgebracht en de noordelingen hebben daarop geen uitzondering gevormd. In
Groningen is het na 28 juni 1947 niet meer zo warm geweest. 33.6 gr. C. wezen de
thermometers. Voor zover men al niet zaterdags vertrokken was, ging men zondag op
pad, met het vaste voornemen om gebruind en uitgerust weer terug te keren.
Overal waar maar een plasje water lag, was het druk. De meren en de natuurbaden in het
noorden hebben vele warme lichamen met min of meer succes verkoeling gebracht.
In Roden kwamen 3000 hijgende badgasten verkoeling zoeken, in' Norg sprongen 7500
lieden te water. Ook de zwembaden in Emmen en in “Dieverzand” kunnen er van
meepraten!

Naast het zwemplezier in ons zwembad, gebeurde er ook andere zaken, zoals diefstal en
vernielingen. De Provinciale Drentsche en Asser courant van 25 juli 1957 bericht over diefstal
van een brommer:
“Ontvluchte stal brommer
Onlangs werd bij het zwembad “Dieverzand” te Diever een bromfiets toebehorende aan
de heer H.G. Hanekamp te Kampen, die zijn vakantie in Diever doorbrengt, ontvreemd.
Het gelukte opperwachtmeester Prins, postcommandant te Diever, spoedig de dader op te
sporen. Het bleek een uit het jongenskamp te Doorn ontvluchte knaap te zijn, die zich
met de bromfiets uit de voeten had gemaakt en in Utrecht kon worden aangehouden”.
In 1958 werden plannen gepresenteerd voor een nieuw zwembad. Men was toentertijd van
mening dat ons zwembad niet meer voldeed aan de moderne eisen. De Friese koerier van 14
april 1958 bericht hierover:
“In een ledenvergadering van de ver. Zwembad “Dieverzand” is besloten door een
cultuurmaatschappij een plan te laten opmaken voor de gehele vernieuwing van het
zwembad, daar het bad niet meer voldoet aan de tegenwoordige eisen. Een commissie
voor het badbeheer is ingesteld, waarin zitting kregen de heren F. Bouwstra, J. Bentum en
H. Bos. Het aantal bezoekers aan het bad bedroeg in 1957 21362, tegen 13004 in 1956, een
grote vooruitgang dus”.
Badseizoen 1958. “Tot badmeester van het zwembad “Dieverzand” is
benoemd de heer H. Kamphuis (links) te Appelscha. Het bad zal op
14 mei a.s. geopend worden”.
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De Friese koerier van 27 april 1959 geeft een kort verslag van
de jaarvergadering van het zwembad:
“In café Brinkzicht vond de jaarvergadering plaats van het
zwembad “Dieverzand” onder voorzitterschap van dhr. A.
Andreae. Het verslag van de secretaris dhr. J. Boesjes
vermeldde dat het bezoek groter is geweest dan het vorig
jaar en totaal 26331 personen bedroeg. Aan 39 jongens en
meisjes werd een zwemdiploma uitgereikt. In verband met
het besluit van de vorige ledenvergadering gaf het bestuur
opdracht aan de Ned. Heidemij plannen te ontwerpen voor
verbetering van het bad. Daar het bestaande bad
afgeschreven is, werd besloten de obligatielening geheel af te
lossen”.

De Provinciale Drentsche en Asser courant van 20 juli 1959
bericht over waterpolodemonstraties:
“De zwemclub “Dieverzand” organiseerde in samenwerking
met de Koninklijke Nederlandse Zwembond in het zwembad “Dieverzand”
waterpolodemonstraties. De heer Palm, bestuurslid van de KNZB gaf een uiteenzetting
omtrent de mogelijkheden van de waterpolosport. Hij sprak de hoop uit, dat de
demonstraties tot gevolg zouden hebben, dat de Dieverse jeugd zich bij het
zwemclubbestuur zou aanmelden, zodat ook Diever spoedig enige polo-zeventallen te
water zal kunnen laten. Onder leiding van badmeester Kamphuis werden door enige
leden van de zwemclubs “De Reest” te Meppel en “Appelscha” een aantal voor de
beoefening van waterpolo noodzakelijke demonstraties uitgevoerd. De tot slot door twee
zeventallen van bovenbedoelde clubs gespeelde polowedstrijd had een spannend verloop.
Voor de rust leek het erop, dat Appelscha met vlag en wimpel op een daverende
overwinning zou afstevenen, doch tegen het einde kwam “De Reest” opzetten.
“Appelscha” zegevierde tenslotte met 6-4”.
De Provinciale Drentsche en Asser
courant van 29 augustus 1959 bericht
over de resultaten van het
diplomazwemmen:

1959. Wethouder Gerrits feliciteert de 25.000
ste bezoeker aan het zwembad “Dieverzand”.
Vlnr: wethouder Gerrits, mevr. A. Grit-Jonkers,
de gelukkige met zijn vader, J. Blaauw en
meester Andreae. Collectie meester Andreae.

“Bij de donderdagavond in het
zwembad “Dieverzand” gehouden
examens voor de KNZB slaagden voor
het diploma A: Sieger Brouwer,
Roelof Schoenmaker, Lambertha
Warries, Andries Smit, Jannie Strik,
Alie Eggink. Aaltje Berends, Ina
Vierhoven, Geesje Gruppen, Geesje
Otten, Margje Koopman, Klaasje
Hunneman, Meintje van Zomeren, Alie
Bos, Hendrik van Engen, Abel Jan
Koopman, Alie Jansen, Dirkje Buiter,
Margje Smit, Jantje Kannegieter, Koos
Pook, Anja Krol, Hennie Buiter,
Trijntje Mos, Abel Koopman, Geert
Muggen, Alie Ottens”.
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De Friese koerier van 3 september 1959 bericht over de resultaten van de onderlinge
wedstrijden:
“In het feestelijk versierde zwembad werden, onder leiding van de heer B. Sloot en
badmeester Kamphuis, onderlinge wedstrijden van de zwemclub “Dieverzand" gehouden.
Bij het nummer gekostumeerd zwemmen had de jury, doordat vele deelnemers met
originele en goed verzorgde kostumes verschenen, een moeilijke taak.
Uitslag: 1. Tetje Vos, Wout van Voorst, 3 Mettha Derksen, 4 Cobie Fledderus, 5 Neelke v.
d. Bos, 6 Alie Eggink. Voor het nummer boegsprietlopen waren 80 deelnemers: 1 Jantje
Vierhoven, 2 Cobie Fledderus, 3 Wijnhout Grit, 4 Henkie Prins, 5 Mettha Derksen.
50 m. schoolslag: jongens 9-11: Sieger Brouwer; meisjes 9-11: Geertje Kannegieter; jongens
12-13: Pieter Bolding; meisjes 12-13: Marie Seinen.
50 m. vrije slag: jongens 12-13: Allie Brouwer; 25 m. rugslag jongens 12-13: Pieter Bolding.
50 m. schoolslag jongens 14 j. en ouder: Eggie Dekker;
50 m. schoolslag meisjes 14 j. en ouder: Gea de Lange;
50 m. vrije slag jongens 14 j. en ouder: Albert Vierhoven;
50 m. vrije slag meisjes 14 j. en ouder: Hennie Kannegieter.
Van de jongens uit kamp “De Eikenhorst” (Geeuwenbrug) was Klunder de snelste”.
Er zijn ontwikkelingen gaande voor
een nieuw zwembad. In de
jaarvergadering van het voorjaar van
1961 werd hierover gesproken. De
Friese koerier van 10 april 1961 bericht
als volgt:
“In café Seinen is jaarvergadering
gehouden van het zwembad
“Dieverzand" onder presidium van de
heer A. Andreae. Het slechte weer van
de zomer van vorig jaar heeft een
nadelige invloed gehad op het bezoek
Op een prachtige zomerdag is het heel druk in
aan het bad. Ook het schoolzwemmen
het zwembad. Hier het pierenbadje. Ik kan mij
ondervond een aanzienlijk mindere
herinneren dat er salamanders zwommen.
belangstelling. De heren J. Boesjes en
J. Bentum werden als bestuursleden
herkozen. Gesproken werd over de plannen tot stichting van een nieuw zwembad. Het
bestuur staat op het standpunt, dat de plaats van het huidige zwembad de gunstigste
plaats is voor de stichting van het nieuwe bad, waarmee de vergadering zich kon
verenigen”.

De Friese koerier van 21 april 1961 bericht verder:
Krijgt Diever nieuw zwembad?
“Het zwembad “Dieverzand", dat in de oorlogsjaren met behulp van vele ingezetenen der
gemeente werd aangelegd, verkeert thans in een zeer slechte toestand. Ondanks de grote
bedragen, die de eigenaresse van het bad, de VVV Diever, telkenjare besteedt voor het
onderhoud, is er momenteel uit tijdelijke verbeteringen niets meer te halen. Door deze
slechte toestand komt o.a. het schoolzwemmen niet meer tot zijn recht en is het
zwemmen in een dergelijk bad geen genoeglijke ontspanning meer.
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Door VVV zijn herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om het bad te vernieuwen,
hetgeen telkens mislukte, omdat de overheidsorganen voor dit doel geen gelden aan een
particuliere instelling beschikbaar stelt. In de eerstvolgende raadsvergadering stelt het
college van b. en w. voor om het bad van VVV over te nemen en er een gemeentelijk
zwembad van te maken. Tevens wordt voorgesteld voor de vernieuwingsplannen een
bedrag beschikbaar te stellen”.

Het Nieuwsblad van het Noorden van 2 mei 1961 bericht over belangrijke verbeteringen:
“In het zwembad “Dieverzand” komen momenteel belangrijke verbeteringen tot stand.
Het bad wordt leeggepompt, grondig schoongemaakt en de bodem wordt bekleed met
bitumenzand. De hokjes worden geschilderd en hersteld”.
Trijnie Naber klaagde over zwarte pek aan haar badpak en lichaam. Kennelijk werd dat
veroorzaakt door de laag bitumenzand op de bodem van het zwembad. Trijnie reageerde:
“Een ander seizoen had de gemeente iets in het zwembad gedaan. Toen zaten we vol met
zwarte pek. Dat was er lastig af te krijgen en onze moeders hadden grote moeite om het spul
uit onze badkleding te krijgen. Wij vroegen toen geen schadevergoeding aan de gemeente.
Wij accepteerden ongemak”.

Dolle pret met zijn allen.

PAGINA 28

Bosbad “Dieverzand”
We kunnen ons nog herinneren dat op de
hoek van het pad naar het zwembad, aan
de Bosweg, de kiosk stond van de familie
Wanningen. Daar was ingebroken. Het
Vrĳe volk van 14 juli 1961 bericht daarover:
Kampeerders stalen uit zwembad
“Tien kampeerders, waarvan zes leerling
zijn van de Dalton-h.b.s. te Groningen,
hebben zich schuldig gemaakt aan
inbraak in het zwembad “Dieverzand” te
Diever.
De familie Feenstra Van Rijn.

Een jongeman, die na een bezoek aan het
openluchttheater op het gemeentelijke
kampeerterrein aan de Bosweg, vertoefde had verwondingen aan zijn arm. Deze bleken
veroorzaakt te zijn door het indrukken van een ruit van de kiosk van de heer L.
Wanningen bij het zwembad.
Zes scholieren bleken meer van de inbraak af te weten en legden een bekentenis af. Vijf
van hen komen uit Haren, één uit Groningen. Nog vier andere kampeerders uit Haren en
Groningen waren eveneens niet onkundig van de kraak. Deze vier jongens waren op de
bromfiets naar Diever gekomen en hadden 's nachts - al scheurende op hun vehikels getracht de boel op stelten te zetten op het kampeerterrein.
De politie nam bij de verdachten een grote partij snoepgoed in beslag”.

De vakantiegangers in Diever waren en zijn een bron van inkomsten voor de middenstand
van Diever. Er moet ook iets te beleven zijn in Diever. Vandaar dat de zwemclub
“Dieverzand”, onder leiding van badmeester H. Kamphuis een zwemshow voor de
vakantiegangers organiseert. Het Nieuwsblad van het Noorden van 26 juli 1961 bericht daar
over:
“Zwemshow en revue in “Dieverzand”
Dat niet alleen VVV Diever, maar ook andere verenigingen eraan meewerken om de vele
vakantiegangers, die in het zomerseizoen in deze gemeente rust en verpozing zoeken,
aangenaam bezig te houden moge blijken uit het feit, dat de zwemclub “Dieverzand”
komende zaterdagavond in het gelijknamige zwembad aan de Bosweg een avondfeest
organiseert van bijzondere aantrekkelijkheid.
De leden van deze actieve club zullen 'n zwemshow geven, bestaande uit nummers
figuurzwemmen, schoonspringen en snelzwemmen. Badmeester H. Kamphuis, die de
leiding heeft, zal een zeer spannend nummer ten beste geven. Als het enigszins mogelijk
is, zal ook 't unieke en uiterst moeilijke nummer dolfijnzwemmen worden ingelast. Na de
pauze zal optreden het cabaretgezelschap Ko Hof met de revue “Wij staan voor u klaar",
die speciaal voor “Dieverzand” werd gemaakt.
Het zwembad met zijn mooie entourage van bossen wordt verlicht door schijnwerpers,
terwijl in 't bad enkele fonteintjes zullen worden aangebracht. De zitplaatsen worden op
het strand gebouwd. Het toneel komt in 't zwembad en zal eveneens feestelijk worden
versierd”.
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De onderhoudsploeg van de gemeente aan de slag op de helling van de zandrug.
De zwemshow en revue waren zeer geslaagd. Het was een avond vol pret en spanning. De
Friese koerier van 31 juli 1961 bericht als volgt:
“Zaterdagavond heeft de zwemclub “Dieverzand" met medewerking van de plaatselijke
VVV de toeristen en inwoners van Diever in het schitterend verlichte en versierde
zwembad “Dieverzand" een avond vol pret en spanning bezorgd. In zijn openingswoord
kon voorzitter B. Sloot een 500 personen welkom heten.
Het programma begon met 50 meter snelzwemmen vrije slag voor toeristen en inwoners
van Diever. De uitslagen hiervan zijn:
Jongens 11 en 12 jaar: 1. Hilbert Schieving, Diever; 13 en 14 jaar: 1. Japie Grit, Dieverbrug; 15
jaar en ouder: 1. Bart Koops, Groningen; 2. Albert Vierhoven, Diever.
Meisjes: 13 en 14 jaar: 1. Sieni Pasman, Boekelo; 2. Elsje Masselink, Boekelo; 15 jaar en
ouder: groep A: 1. Mieke Schilstra, Bergen (N.H.); 2. Jantje Vierhoven, Diever; groep B: 1.
Marijke Greven, Groningen; 2. Anita Smith, Groningen.
Alle prijswinnaars kregen een medaille.
Vervolgens werd door de heer L.C. Sweerts uit Groningen een inleiding gehouden over
schoonspringen, waarna door de dames Jantje Vierhoven en Anita Smith en de heer Bart
Koops, demonstraties schoonspringen werden gegeven. Door de zwemclub “Dieverzand"
werd een nummer figuurzwemmen met mooie licht-effecten en muziek gebracht, hetgeen
bij het talrijke publiek zeer in de smaak viel. De badmeester van het zwembad, de heer H.
Kamphuis, voerde enige shownummers op, waaronder het dolfijnzwemmen, de
dolfijnsprong en draaiende ton en balk.
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Na de pauze trad op het gezelschap Ko-Hoff met de revue “Wij staan voor u klaar", die
speciaal voor “Dieverzand” werd gemaakt. Deze revue werd gebracht op een soort
sprookjespodium, dat boven het zwembad was gebouwd en werd zeer gewaardeerd. Het
optreden van de Ranelli's uit Appelscha op de kabelbaan kon niet doorgaan, omdat des
middags bij het oefenen een van de kabel-lopers zo onfortuinlijk was geweest van de hoge
kabelbaan boven het zwembad te vallen en daarbij zijn bril kwijt te raken. Muzikale
medewerking werd verleend door de muziekvereniging “Vogido" uit Wapse.
Een nummer dat niet op het programma stond
Het duurde nogal lang voordat zaterdagavond in het zwembad “Dieverzand” voorzitter B.
Sloot aan het openingswoord begon ter gelegenheid van de zwemshow en cabaretvoorstelling.
Enkele jongelui benutten de gelegenheid voor het afsluiten van een weddenschap: één van
hen, H. Baaiman, zou een tientje kunnen verdienen als hij gekleed in het bad sprong. Hij
deed het ook, zwom het hele bad over en nadat hij zijn tientje had geïncasseerd spoedde
hij zich huiswaarst. Hoewel dat wel niet zijn bedoeling zal zijn geweest, heeft hij het
publiek aangenaam bezig gehouden”.

Eind veertig jaren. Een rustig bad moment.
De Friese koerier van 27 september 1961 bericht over het behalen van de zwemdiploma’s A en
B:
“Voor de tweede maal zijn in het zwembad “Dieverzand" te Diever examens afgenomen
voor het behalen van een diploma van de Kon. Ned Zwembond. Het diploma A kon
worden uitgereikt aan: L. Stoker, J.J. Kamphuis. H. Tholen. A.A. Bremer. L. Betten G
Oostenbrink, P. Sloot, G. Warries, G Lemmen en L. Rolden: het B-diploma werd behaald
door: J. Greveling, J.L. Betten. H.T. Rutgers. W.H. Knol. J. Greveling. F. Kappe, R.
Benthem, P.C. van den Bos, C. Bolding, H. Greveling en T. Lemmen”.
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Het bezoekersaantal gaat op en neer. In 1960 waren er ruim 12000 bezoekers en in 1961 ruim
19000 bezoekers. De Friese koerier van 9 april 1962 bericht:
“Onder presidium van de heer A. Andreae is in café „Brinkzicht" de jaarvergadering
gehouden van het zwembad „Dieverzand". Aan het jaarverslag van secretaris J. Boesjes
ontlenen we, dat het bad in 1961 door 19224 personen werd bezocht (in 1960 12258). De
aftredende bestuursleden mevr. H.J.W. Broekema-Friederich en burgemeester J.C.
Meyboom werden herkozen”.
Badseizoen 1962. “Aan het zwembad “Dieverzand” is tot badmeester benoemd de heer A.
Lieben uit Wildervank”.

1972. De padvinderij werd gevraagd het terrein rondom het bad eens een flinke
schoonmaakbeurt te geven. De groep deed dat, zo te zien, met veel plezier.

De Friese koerier van 7 juli 1962 bericht over zwemfeesten in Diever:
“Uitgaande van de zwemclub “Dieverzand" zullen in het zwembad aan de Bosweg op
zaterdag 21 juli zwemfeesten en zwemwedstrijden georganiseerd worden. Aan deze
wedstrijden kunnen leerlingen van de lagere scholen, inwoners van Diever en
vakantiegangers deelnemen. Op het programma staan onder andere: wedstrijdzwemmen,
wedstrijd schoonspringen van de hoogste plank, polowedstrijden, gekostumeerd
boegsprietlopen, komisch nummer schoonspringen, wedstrijden uitsluitend voor
vakantiegangers enz. Ter ere van deze festiviteiten zal het bad feestelijk versierd worden
en zal gezorgd worden voor een muzikale omlijsting”.
Badseizoen 1963. Tot badmeester van het zwembad “Dieverzand" te Diever is benoemd de
heer A.G. Geerts uit Gieten.
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De Friese koerier van 25 april 1963 bericht over de jaarvergadering zwembad “Dieverzand”
“Onder voorzitterschap van de heer A. Andreae hield het zwembad “Dieverzand"
jaarvergadering. Ledental 426. Het aantal bezoekers was in verband met de slechte
weersomstandigheden minder dan het vorige jaar, namelijk 13626 tegen 19.224. Voor de
zwemproef slaagden 34 kandidaten, terwijl er 15 het diploma B behaalden. Het
schoolzwemmen was ook aanmerkelijk lager dan vorig jaar. De heer J. Tuut werd tot
penningmeester van de vereniging benoemd”.

In het voorjaar was het dit keer wat aan de koude kant. Het watertemperatuur was maar 11
graden. De Friese koerier van 21 mei 1963 bericht hierover:
Bij 11 graden in 't water
“Zaterdagmiddag is het zwembad “Dieverzand" geopend. Als badmeester fungeert de heer
A. Geerts. De temperatuur was 11 graden Celsius. Desondanks nam een aantal personen
zaterdag en zondag al een duik in het koele nat”.

Deze foto is genomen direct na het gereedkomen van het zwembad in 1942.
De Friese koerier van 5 september 1963 bericht over het schooldiplomazwemmen:
“Onder leiding van de heer A.G. Geerts, badmeester van het zwembad “Dieverzand", is
schooldiploma zwemmen 1963 gehouden voor leerlingen van alle lagere scholen in de
gemeente. In totaal konden 25 A diploma's en 6 B diploma's afgegeven worden, terwijl 1
voor het A diploma afgewezen moest worden. Het diploma A (zwemproef) werd behaald
door: Jan Andreae; Jan Bruggink; Jan W. Eggink; Jantje Haanstra; Jacob Hartsuiker; Grietje
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Hessels; Ali Hunse; Geke Kiers; Margje Kiers; Jannie Klein; Koop Klok; Jantje Koning;
Ineke Meindersma; Jaap Mulder; Dina Ofrein; Reina Ofrein; Ninie Pot; Gea Seggers;
Hendrik Jan Smit; Jennie Smit; Willy Strik; Joa Sijbring; Rik Tholen; Anneke Timmerman;
Wobke Vennaat en Roelof Warnders. Het diploma B (geoefend zwemmer) werd behaald
door: Evelien van den Bos; Ansje de Jager; Jennie Krol; Geesje Noorman; Peter Sloot en
Henk Wiltinge”.

De Friese koerier van 2 november 1963 kwam met het bericht dat:
“De heer A.G. Geerts, badmeester van het zwembad “Dieverzand" te Diever het
zwemonderwijzersdiploma van de K.N.Z.B behaald”.

In 1964 boekte Diever 91.833 overnachtingen in 1964. 620 personen bezochten de
tentoonstelling “Shakespearetoneel" en de uitkijktoren werd beklommen door totaal 2710
bezoekers, jong en oud. Aan de jaarlijkse zonnedag namen 206 bejaarden deel. Over ons
zwembad bericht de Friese koerier van 28 mei 1965:
“(…) Ook het zwembad “Dieverzand" had niet te klagen, zo kwam op de eveneens in
“Brinkzicht" gehouden jaarvergadering uit de verf. Er werden 231 gezinsabonnementen,
172 huisgenotenabonnementen, 86 persoonlijke abonnementen, 9454 dagkaarten, 78
tienbadenkaarten en 112 leskaarten verkocht.
Het schoolzwemmen werd druk beoefend. Voor de zwemproef slaagden 52 kandidaten; 17
zwemmers behaalden een diploma (…)”.
De Friese koerier van 11 mei 1965 bericht over een tweetal benoemingen:
“De heer H. Havinga uit Groningen werd benoemd tot badmeester aan het zwembad
“Dieverzand". Mevrouw J. Naber-Loopers is benoemd tot leidster van de afdeling
gezinszorg en bejaardenhulp van het Groene Kruis”.

Al eerder is vastgesteld dat het zwembad “Dieverzand” niet meer voldeed aan de moderne
eisen. Er werd in het bestuur toen gepleit voor een nieuw zwembad op de huidige locatie. De
Friese koerier van 30 januari 1967 bericht nu het nieuwe zwembad over een locatie ten
noorden van de Haarweg:
“Realisatie zwembad Diever komt naderbij
B. en w. van Diever hebben de raad laten weten dat zij met de N.V. Mij. tot exploitatie van
het landgoed “Berkenheuvel" in beginsel overeenstemming hebben bereikt over de
aankoop van grond ten behoeve van een nieuw aan te leggen zwembad ten noorden van
de Haarweg in Diever.
Het gaat om een oppervlakte van bijna 10 ha, waarvoor de N.V. ruim 108 duizend gulden
vraagt. B. en w. stellen de raad voor tot de koop over te gaan”.
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De Friese koerier van 27 mei 1967 bericht over een initiatief tot voorbereiding van een nieuw
zwembad:
“Actie voor nieuw Zwembad Diever
De zwem- en polovereniging “Dieverzand" heeft het initiatief genomen tot de
voorbereiding van de bouw van een nieuw zwembad. ledere inwoner van de gemeente
krijgt volgende week de gelegenheid, een bedrag schriftelijk toe te zeggen. Dat bedrag
moet dan binnen drie jaar worden betaald. Het bestuur hoopt (in de komende drie jaren,
ook door andere acties, een bedrag binnen te krijgen van f 150.000”.

Ondertussen gaan de evenementen gewoon door in het oude zwembad. De Friese koerier van
5 juli 1967 bericht:
“In het zwembad “Dieverzand” werd maandagavond de polowedstrijd “Dieverzand”-AZV,
Assen gespeeld. Direkt na het beginsignaal trokken de Asser heren fel in de aanval maar
de verdediging van “Dieverzand” zat goed in elkaar, zodat na enige minuten spelen
“Dieverzand” de voorhoede aan het werk kon zetten, wat door een goed schot van de
voorhoedespeler H(ans). Folkerts al direkt een 1-o voorsprong kon brengen.
Direkt hierna bracht M. Bennen voor Diever de stand op 3-o, waarna de rust aanbrak. Na
rust probeerden de Assenaren hun achterstand te verkleinen, wat hun ook wel was gelukt,
indien zij over een goede schutter hadden beschikt. Nu kon de keeper V. v.d. Veen de
zachte schoten gemakkelijk keren”.

De afbraakploeg aan het werk met het afbreken van de badhokjes. Zo te zien een
plezierige bezigheid.
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De Friese koerier van 28 december 1967 bericht over de aankoop
van grond voor het nieuwe zwembad. Dat wil zeggen dat de
locatie voor een nieuw zwembad, ten noorden van de Haarweg,
is gecanceld:
“Diever krijgt nieuw zwembad
De gemeenteraad van Diever besloot tot aankoop van 2.17 ha
grond aan de weg naar Wapse voor de aanleg van een nieuw
zwembad. De aankoopkosten zijn ƒ 24.000. Het land is
eigendom van de heer M. Bel te Diever. Tevens besloot de raad
ƒ 15.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een plan
voor de aanleg”.
Uit: “Ga Liever naar
Diever”

Het Nieuwsblad van het Noorden van 24 oktober 1968 bericht:
“Raad Diever vlot door agenda heen

(…) De gemeenteraad van Diever kwam woensdagmiddag in vergadering bijeen in het
gemeentehuis van Diever. De agenda die veertien punten bevatte werd in een vlot tempo
afgewerkt. De rekening van het zwembad “Dieverzand" over het jaar 1966 werd
goedgekeurd. Het tekort bedroeg f 5.752,79 (…)”.

De Friese koerier van 2 april 1969 bericht over het feit dat het actiecomité geld gaat
inzamelen voor een nieuw zwembad Diever:
In een bijeenkomst van een dertig bestuursleden van allerlei verenigingen in Diever is een
actiecomité gevormd, dat zich tot taak heeft gesteld minimaal ƒ 50.000 in te zamelen voor
een nieuw zwembad. De handelsvereniging heeft hiertoe het initiatief genomen.
Voorzitter van het comité is burgemeester J. C. Meyboom, die de plannen van de
gemeente heeft toegelicht, verdere leden J. Zanting, F.A. Roosjes en G. v. d. Veen. Uit het
bestuur van de VVV-Diever zal nog een vijfde lid worden gekozen.
Het zwembad zal komen op een terrein tussen het sportveld en de buurtschap Kalteren.

De Friese koerier 28 augustus 1969 bericht over de resultaten van het diplomazwemmen.
Wellicht is dit een van de laatste keren dat het diplomazwemmen mogelijk was in het
zwembad “Dieverzand” aan de Bosweg:
“Diplomazwemmen in bad te Diever
In het zwembad “Dieverzand" slaagden de volgende personen voor het KNZB
zwemdiploma: Diploma A: J. Kuiper, D. Buiter, H. Noorman, K. Hessels, B. Haveman, J.
Haveman, H. v.d. Kugt, A. Post, L. de Vries, I. Hilberts, G. Kok, L. Jansen, J. Noorman, B.
Uiterdijk Winkel, A. Vogtsmidt, P. Gerrits, L. Vrieling, P. Krol, R. Bel, H. Jansen. Diploma
B: I. Kannegieter, H. Grit, G. J. Hendriks, G. Klaassens, R. Pot, A. Vrielink, A. de Vries, A.
Oost, M. Zantinge, G. Hendriks, M. Bakker, D. Zijlstra, S. Krol, J. Kok, L. Broer, C.
Lutterot, B. Lutterot, L. Goetsch. Zwemvaardigheidsdiploma 2: H. Vierhoven en J.
Hendriks. De examencommissie bestond uit de, heren D. Mol uit Meppel en L. Imminga
uit Diever. Diploma official was de heer G. Achterberg uit Assen”.
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Tot slot
Met de toename van het aantal toeristen werden ook steeds hogere eisen aan de hygiëne
en het milieu gesteld. Dit gold niet alleen voor de kampeerterreinen, maar ook voor het
zwembad “Dieverzand”. In 1960 voldeed het zwembad al niet meer aan de eisen. Omdat
de gemeente Diever geen overeenstemming kon bereiken met de eigenaren van het
landgoed Berkenheuvel werd in 1968 de huidige locatie in Kalteren aangekocht. In die
periode ging men er van uit dat het toerisme fors zou toenemen en dat hiervoor een groot
zwembadcomplex moet worden aangelegd met grote baden een groot lig-speelweide. Men
kreeg hiervoor 75% overheidssubsidie. Begin 1973 werd met de bouw begonnen en op
zaterdag 11 mei 1974 werd het bad officieel in gebruik genomen. Het kreeg de naam
“Colthorne”.

Zwembad “Colthorne”.
Al snel bleek dit bad een financieel blok aan het been van de gemeente Diever te zijn. De
verwachte toename van het aantal toeristen klopte wel, maar zij kwamen niet naar het
zwembad. Men bezocht liever de voor de recreatie aangelegde natuurwaterplassen en
bovendien gingen de campings er toe over zelf zwembaden aan te leggen. Eind jaren
tachtig waren de tekorten op het zwembad zo hoog opgelopen, tot ca. ƒ 250.000,00 per
jaar, dat de gemeenteraad er in 1988 toe over ging het zwembad te privatiseren. Het bad
werd voor een symbolisch bedrag verkocht aan een projectontwikkelaar. In oktober 1988
begon deze het bad om te bouwen tot het subtropisch zwemparadijs “Aqua Tel”, dat in
juli 1988 in gebruik kon worden genomen. De vreugde was echter van korte duur. In 1990
ging de zaak failliet. Een snel in het leven geroepen commissie van beheer heeft in overleg
met de curator en de geldschieters geprobeerd “Aqua Tel” open te houden en een nieuwe
exploitant te vinden. Helaas moest het subtropisch bad in juni 1990 sluiten, tot grote
teleurstelling van de Dievernaren en de toeristen.

PAGINA 37

Bosbad “Dieverzand”
Begin september werd de failliete boedel
overgenomen door H. ten Hoor uit Diever. Het
geheel gerenoveerde subtropisch zwemparadijs
“Aqua Tel” kon op 13 juni 1991 weer officieel worden
heropend. Om het bad exploitabel te houden dient
er een complex recreatiewoningen te worden
bijgebouwd. Er zijn gevorderde plannen om deze
woningen ten westen van het bad, tussen Kalteren
en de visvijver Kalterbroeken, te bouwen. Men
hoopt eind 1993 of begin 1994 met dit project te
kunnen starten.
Zwembad Diever tijdelijk dicht. In de Leeuwarder
courant van 3 januari 1995, verscheen het volgende
bericht:

Bericht uit de Telegraaf van 15
augustus 1990.

“Zwembad “Aquatel” in Diever is deze week
voorlopig voor het laatst geopend. Eigenaar Henk
ten Hoor wil de verliezen beperken en sluit het bad
tot hij zekerheid heeft over de bouw van
tweehonderd bungalows bij Aquatel. Het
recreatiepark Kalterbroeken moet het subtropisch
zwembad exploitabel maken.

“Aquatel” lijdt een jaarlijks verlies van tussen de ƒ 300.000 en ƒ 500.000. De bouw van de
vakantiewoningen is vertraagd doordat omwonenden bezwaar hebben gemaakt. Zij
vinden dat Ten Hoor te weinig rekening houdt met de natuur en vrezen parkeeroverlast”.
Het project van de vakantiewoningen is niet doorgegaan waarna het zwembad geen
bestaansrecht meer heeft. Het bad werd afgebroken en daarvoor in de plaats is de plek
gebruikt voor onder meer de bouw van het gemeentehuis van de gemeente Westerveld en
enkele nieuwbouwwoningen. Tot zover de verzamelde informatie over ons zwembad
“Dieverzand” en de perikelen rondom het nieuwe zwembad “Colthorne”. Het is jammer
dat ons dorp Diever geen eigen zwembad meer heeft. Je zou zeggen, dan maar met zijn
allen naar het Slangenbadje op het landgoed
Berkenheuvel. Helaas, dit “badje” is
helemaal dichtgegroeid. Zwemmen is nu
onmogelijk en het ten strengste verboden.

Het Slangenbadje, ons voormalig
alternatief zwembad.

Ter afsluiting nog een aardige anekdote:
Jaren geleden, op een zomerse dag in Diever.
Tijdens mijn familiebezoek bij mijn broer
Teun was mijn andere broer Alex daar ook.
Op een gegeven moment vroeg Alex aan mij
of ik met hem mee wilde naar Hoeve
Boschoord. Hij had daar namelijk stage
gelopen en wilde ter afsluiting zijn stageafdeling trakteren op gebak. Samen reden we
met mijn auto naar Hoeve Boschoord. Na
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afloop gingen we via de Doldersumseweg (zandweg) terug naar Diever. We waren net op de
Doldersumseweg, toen Alex een lumineus idee had. Hij vroeg mij: “Henk zullen we gaan
zwemmen in het Slangenbadje”. Ik zei: “Alex, dat is een geweldig. Ik doe mee”. Ach ja, de
oude jeugd van Diever is wel in voor een zwemavontuur in het bos. Ik stopte bij de Ringweg
en via de Ringweg liepen we naar het Slangenbadje. Daar aangekomen zagen we dat er nog
volop water in het badje stond. Het badje en directe omgeving lagen er nog mooi bij. Bekende
omgeving voor ons. We trokken onze kleren uit en naakt, we hadden geen zwembroek bij
ons, doken wij het badje in. Flinke lol hadden we met zijn tweetjes. We zochten nog naar de
duikplank, maar die was nergens meer te vinden. Op een geven ogenblik stopte bij het
Slangenbadje een Renault 4 van Staatsbosbeheer. De boswachter stapte uit en schoot ons
aan met de opmerking: “Heren dat is niet de bedoeling hè”. We trachtten de boswachter
duidelijk te maken dat, wij als Dieverse “jeugd”, dit plasje als alternatief zwembad hadden
geclaimd en daardoor het gebruiksrecht hadden om er te mogen zwemmen. Maar dat
maakte geen indruk. Wij moesten eruit en… wegwezen. We kregen gelukkig geen bekeuring.
Hoofdschuddend stapte de boswachter in de auto en reed weg. Om verder gedoe te
voorkomen stapten Alex en ik op het droge, droogden ons af en liepen terug naar de auto.
Alex en ik hebben na zoveel jaar weer eens heerlijk gezwommen in het Slangenbadje en
wellicht de laatsten die dat hebben gedaan.

Theehuis “Berk en Heuvel” van Cornelis Vierhoven. De plek waar we, voor zover het
zakgeld het toeliet, iets gingen drinken.

Tot zover het verhaal met het zwembad “Dieverzand” en het zwemmen als thema.
Henk Daleman
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