
Geschiedenis Pijnackerse Watervrienden   
   
 
In de zestiger jaren werd Pijnacker uitgebreid met zwembad “de Groene Wijdte”. Hierdoor 
kwam ook de wens om een zwemvereniging te starten. De Pijnackerse Watervrienden is 
opgericht op 19 september 1969. Bij de start en tijdens de beginjaren hebben bestuursleden 
van de Delftse Watervrienden geholpen de vereniging op poten te zetten. 
 
De Pijnackerse Watervrienden zijn aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond.  
Het motto van de NCS “Sport voor iedereen” en plezier beleven aan zwemmen staan hoog in 
ons vaandel. Doordat de PWV geen commercieel belang heeft bij het halen van 
zwemdiploma’s en omdat wij werken met gediplomeerde vrijwilligers die houden van de 
zwemsport, stellen wij prijs op een goede zwemtechniek.   
 
De voornaamste activiteit van de Pijnackerse Watervrienden is elementair zwemmen. 
Vanzelfsprekend zijn wij een Erkend Opleidings- en Exameninstituut voor Nationale 
Zwemdiploma’s. In de loop van de jaren is de vereniging uitgebreid met een sportieve groep 
wedstrijdzwemmers en snorkelaars. 
 
De eerste twintig jaar van het bestaan van de PWV werd er van oktober tot mei gezwommen 
in het kleine 20-meter binnenbad “de Groene Wijdte”. Omdat daar niet alle zwemdiploma’s 
afgezwommen konden worden, moest er nog wel worden uitgeweken naar o.a. het 
Sportfondsenbad in Delft en zwembad de Vliegermolen in Voorburg. In de zomer werd er 
gezwommen in het buitenbad. Daar had men de beschikking over een 50-meter bad, een 
springkuil met een 1- en 3-meter plank en een ondiep instructiebad. 
 
Met het aantal jaren groeide het aantal leden en de activiteiten. Jarenlang werd er in de 
zomervakantie een sportieve kampweek georganiseerd compleet met bonte avond. Ook 
waren er zwemtochten in buitenwater, kampeerweekenden, carnavalsfeesten en 
uitwisselingen over en weer met een zwemvereniging in Steinbach, Duitsland.  
 
Begin 1990 werd op de plek van het oude zwembad een nieuw 25-meter bad gebouwd. De 
Watervrienden moesten daardoor uitwijken naar zwembaden in Delft en omstreken. Alle 
activiteiten stonden tijdelijk op een laag pitje maar na de opening van het gloednieuwe 
Zwembad de Viergang in 1991 waren de zwemactiviteiten en het ledenaantal snel weer op 
het oude niveau. De vereniging bestaat vandaag de dag uit ongeveer 400 leden.  
 
Waar de PWV voorheen een krappe ruimte onder in een flat huurden als clubhuis,  
beschikken zij sinds 2011 over een eigen clubhuis vlak bij de Viergang. Dit clubhuis “De 
Plons” wordt gebruikt voor vergaderingen en activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, 
filmavonden, opleidingen en bijeenkomsten van kaderleden. Ook kunnen leden en hun 
ouders tijdens de zwemuren het clubhuis bezoeken. 
 
Vandaag de dag is de PWV een spetterende zwemvereniging die een gedegen 
zwemopleiding verzorgd en plezier biedt aan liefhebbers van de zwemsport. 
 
 
 
 


