
Uit Rijswijk OPENING ZWEMINRICHTING. 
 
De zwemsport in onze gemeente heeft een reorganisatie ondergaan. Tot dusver 
bestond er een comité, dat zich uit de burgerij had gevormd. Dit comité had van den 
eigenaar van het meer De Put, behoorende bij het Huis Te Werve, eertijds in 
eigendom van den heer Labouchere, vergunning verkregen in het door den eigenaar 
aangelegde zwembassin Rijswijksche ingezetenen te laten zwemmen. Jaren is dit 
aldus voortgegaan. Nu echter de vijver met het buiten, dat immers in handen van de 
Bataafsche kwam, van eigenaar veranderde, is in de gemeente een vereeniging 
opgericht, die van de toestemming tot het gebruik van een gedeelte van het 
zwemwater door Rijswijksche ingezetenen een gretig gebruik heeft gemaakt. 
Gisterenmiddag nu vond de, opening van de zweminrichting plaats, tevens die van 
het seizoen van de practische werkzaamheden der vereniging. ' Om ruim halfdrie 
marcheerde een groote stoet jeugdige zwemmers met de Harmonie voorop van 
Kuijs-Witzenburg af. Een vroolijke optocht van wel 350 kinderen, die optrok naar het 
zwemwater. 
 
Op het terrein zelf waren intusschen reeds een groot aantal genondigden met hun 
dames aanwezig, o.w. burgemeester Pape, het bestuur van Clubhuis te Werve, de 
heeren Sauer, Willemse en Faassen en de afgevaardigde van de Bataafsche 
Petroleum Mij., de heer v. Bergen. Van de plaatselijke autoriteiten noemen wij 
wethouder Sablerolle, de raadsleden mevr. Barendrecht en Ter Hall en prof. 
Andriessen. De heer v. Bergen heeft met een kort speechje water en toebehooren 
aan den voorzitter der vereeniging, den heer v. Eck, overgedragen. Een bestuurslid 
deelde ons mede, dat de vereeniging 600 leden telt: een 470 jonge, meest 
schoolgaande kinderen, en een 130 seniores. Hun, die de contributie niet betalen 
kunnen, wordt gratis een lidmaatschapskaart verstrekt. Dit geldt echter meer voor de 
schoolgaande jeugd. De burgemeester heeft de inrichting officieel geopend. Reeds 
Donderdag jl. had hij bij de opening van het Clubhuis Te Werve namens do 
Rijswijksche burgerij de Bataafsche dank gezegd voor hetgeen zij voor haar deed, 
door haar op zulk een royale ,wijze aan een zwemgelegenheid te helpen. Hij wees 
op het groote nut van zwemmen en bracht het bestuur der vereeniging hulde voor 
naar werkkracht. Daarna verklaarde hij de zweminrichting voor geopend. Het 
resteerende gedeelte van den middag is gevuld met aanschouwelijk onderwijs van 
de Haagsche Zwem en Polo-Club, die onder leiding van den heer G. Lecointre eerst 
verschillende zwemslagen demonstreerde, voorts werd door verschillende leden op 
verschillende wijze te kennen geven, dat het wel zomer was, dat wel het 
zwemseizoen geopend was, doch dat de zomertemperatuur van het water beneden 
peil was, één en ander getuigende van een zeldzame loslippigheid. 
 
Tot slot was er een polowedstrijd. Daarna hebben velen der leden, zoowel jong als 
oud, van de gelegenheid met het koude nat kennis te maken, gebruik genomen. Aan 
de opening was tevens een wedstrijd in het fotografeeren verbonden. Prijzen zijn 
beschikbaar gesteld voor wie de best geslaagde kiekjes tijdens de opening gemaakt 
heeft. 
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