
De kikkerbak van Oranjewoud, de koudwaterbak zonder gekwaak.

Met het hoofd der o.l.school no. 4 te Heerenveen vooraan, fietsten wij, leerlingen van klas 6 van 
de latere van Maasdijkschool op een ochtend in juni 1962, langs het Kuperusplein het aan twee 
zijden begroeide Korflaantje in. Dit schelpenpaadje werd slechts bij het kerkhof onderbroken door 
een bruggetje. Meester van der Walle vervolgde vandaar zijn route langs het tweede deel van deze 
lommerrijke laan, genoemd naar een notabele Heerenveener van rond de eeuwwisseling. 
Bij een haakse bocht kon je rechts een verharde weg inrijden of links langs twee kleine “Wâld-
spultsjes” afbuigen richting restaurant Tropenfauna. Deze uitspanning werd destijds gerund door 
de familie Vink. Tennissers van de tennisvereniging Oranjewoud sloegen tegenover het cafége-
deelte graag een balletje op. 

We moesten met onze fietsen aan de hand afdalen in een betonnen, wat naar urine stinkende, be-
kraste en vol graffiti ‘versierde’ onderdoorgang, die een veilige route garandeerde naar het zwem-
bad aan de overzijde van de rijksweg. Boven je passeerden ondertussen auto’s met snelheden van 
60, 80 of 100 km. per uur. De rage van het nummerborden opschrijven speelde zich in de jaren er 
voor af. Want vanaf 1962 begonnen andere interesses te kiemen. 

Weer opklimmend aan oostelijke zijde trokken wij onze fietsen met de banden in een betonnen 
geleidingsgeultje omhoog. Voor je ontwaarde zich langzaamaan ten linken zijde enkele wit geverf-
de gebouwtjes met een toegangshek ertussen. De onecht kleurende oranje sierduiven zochten voor 
de ingang van het vogelpark Tropenfauna naar geschikt grit om hun zaden inwendig te malen. Het 
park werd destijds beheerd door vader en zoon van de Vink-familie. (Ik vond die familienaam 
toen al toepasselijk!) 

Verderop rook je op warme zomerse dagen de zwart geteerde schutting waarvoor enkele bosjes 
stonden. Een begroeid zandpaadje voerde je zo nodig nog verder naar het oosten langs het zwem-
bad om uit te komen bij een weilandje met een bos-zoom. Hierachter liep een zandweggetje naar 
andere weilanden. Parallel aan de rijksweg was een eenvoudige fietsenstalling gemaakt met prik-
keldraadafscheiding en een bijna altijd droogstaande greppel met droge pollen buntgras. Als je dit 
westelijk toegangspaadje zou vervolgen, kwam je uit bij de ijsbaan van Oranjewoud dat ten noor-
den van het natuurbad lag. Zover kwamen we echter zelden, of we moesten hoge nood hebben, 
want halverwege was de entree waar mevrouw Schuiveling van de hoofdbadmeester of de admi-
nistratieve hulp mevrouw Zwart-Tenge iedereen groette en aanstreepte in een schrift. Je kon er zo 
nodig je beurs, bril of horloge afgeven. 

Eenmaal binnen dit zwemparadijs zag je in het water in de hoek een met houten loopplanken 
afgezet deel waarbinnen de badmeesters met ijzeren toeters en zwemhaken de beginnelingen uit 
de klas de zwemkunsten probeerden aan te leren. Daarvoor gebuikte men een soort krukje waarop 
het intrekken-spreid-sluiten ‘droog’ werd geoefend.
De wit geschilderde houten hulpplankjes en kurken drijvers lagen in stapeltjes op de betonnen 
vloer, net als de grote met lood verzwaarde pop welke je voor het derde en vierde diploma moest 
opduiken uit het diepere, derde bassin. Aan lange gegalvaniseerde ijzeren buizen hingen gelijk-
soortige klerenhaken. Maar daar mocht ik later dat jaar pas gebruik van gaan maken. Zover was ik 
nog niet. 
De meisjes moesten na de entree altijd steevast naar links; de jongens liepen rechts tot achteraan 
waar de zgn. ‘kalverhokken’ waren, waar we ons moesten omkleden. Wat was ik blij dat ik na die 
zomervakantie ‘groot’ was en niet meer met de klasgenootjes in één hok hoefde! Want eenmaal 



twaalf jaar geworden mocht je je in de kleedhokjes omkleden, zo was de ongeschreven regel. 

Ik haalde op 11 juli van datzelfde jaar mijn diploma 2 en mocht mij vanaf die tijd een geoefend 
zwemmer noemen. Deze prestatie had ik echter niet aan meester van der Walle te danken, maar 
eerder aan de lessen, welke ik er na schooltijd kreeg met andere lotgenoten. 
De spelletjes nadien in de speelvijver zal ik nooit vergeten. Ook niet het zanderig veldje waar 
je met elkaar lag te praten of te vrijen. En wilde je opdrogen, dat zat je daar met elkaar tegen de 
schutting op een tegelrandje bij de duikplank. 

Ook al was ik nog maar twaalf, ik voelde me vanaf die verjaardag heel bijzonder. Nu mocht ik me 
met de groten van het bad meten. Bij de oudere, snel zwemmende en ver duikende Dick Nauta, 
van restaurant Paul Kruger, keek ik altijd met veel ontzag op. Wat kon die man zwemmen! Zó 
wilde ik ook wel worden. 
Dus op mijn twaalfde mocht ik hier nu ook staan op het houten zitplankje en kon - als ik goed 
mijn best deed - net boven het toegangsdeurtje uitkijken of naar de buren gluren. Het deurtje zat 
maar kort op slot, want zodra je je had afgedroogd en de broek aan had, ging het deurtje open. Je 
had vandaar goed uitzicht op de betonnen startblokjes en de lage duikplank. Dan zag je anderen 
vanaf de kant op zo’n startblok springen om daarna met een duik of plons in het grauwgrijze water 
ten onder te gaan. 
Langs de lange 50 meterrand van dit derde bad met zijn hoge duikplank lagen we een jaar later 
tijdens trainingen van HZPC met onze benen te trappelen. Geoefende leiders en leidsters, de 
meester namen weet ik niet meer, probeerden me de kneepjes van het snelzwemmen en waterpolo 
bij te brengen. Dan had je uitzicht op een dubbele watergoot. (In die diepere en bredere achterste 
goot, vanaf het water gerekend, hebben mijn vriend en ik nog eens een gevangen ringslang of ad-
der tijdelijk even laten zwemmen. Dat werd geen succes, zodat we het bange diertje iets later in de 
bosjes verderop weer zijn of haar vrijheid terug hebben gegeven. Dit speelde zich allemaal af ver 
na sluitingstijd in het naseizoen.)

In het water voelde je langs de rand de gladde groene algen en wieren tussen je tenen doorkrui-
pen. Dat plantaardig materiaal groeide óók op het metalen frame van de duikplank. En op de 
dikke drijfpaal in het midden van het bad, waarop je je al draaiende met of zonder elkaar in even-
wicht probeerde te houden. 
Soms dreef er ook wel eens iets ‘ongerechtigds’ voorbij, iets dat beter elders gedeponeerd had moe-
ten worden. In het voorjaar kwaakten de kikkers je met hun bolle wangen ook wel eens een luid 
welkom tegemoet vanaf hun zitplaats op diezelfde drijfbalk. 
En waren er polowedstrijden, dan tilde je met elkaar de drijvende doelen in het water. Je stond 
langs de kant aan te moedigen of speelde mee. Of je nam als toeschouwer plaats op eens van de 
groene, enigszins verrotte planken, gelegen op de witgeschilderde opgemetselde muurtjes die als 
tribune dienst deden. Maar die sfeer van weleer, die tijd vergeet ik nooit weer.
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