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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

In de grote lijn gaat het goed met DWT. We
plukken duidelijk de sportieve vruchten van het
beleid dat nog voor de millenniumwissel in het
beleidsplan is uitgezet. Dit is niet in de laatste
plaats te danken door de tomeloze inzet van een grote groep vrijwilli-
gers onder leiding van werkgroepen die in toenemende mate een
professionele aanpak voorstaan. Het kan natuurlijk altijd beter, want
soms gaan we voorbij aan zaken en ontwikkelingen binnen de vereni-
ging omdat die domweg (ogenschijnlijk) niet het belang van de eigen
toko vertegenwoordigen. Soms ook is het moeilijk om ontwikkeling-
en bijtijds naar onze hand te zetten, waardoor mogelijk de continuïteit
onder druk komt te staan. Ik lig daar niet wakker van omdat ik weet
dat een positief kritische blik naar elkaars functioneren die het resul-
taat ten goede komt, niet geschuwd wordt. We hebben het in eigen
hand, zolang we zelf invloed behouden op de ontwikkeling van de
organisatie en de menskracht die daarvoor nodig is.
Als er echter een structurele hapering ontstaat in de beschikbare
menskracht dan is dat direct van invloed op de ontwikkeling van de
organisatie. De gevolgen hiervan kunnen fnuikend zijn voor de on-
derlinge samenhang in de vereniging. Waakzaamheid blijft dus gebo-
den.

Het zal me een lief ding waard zijn om de zwemvereniging te kunnen
behoeden voor verval door  invloeden waar we onvoldoende grip op
hebben. Een dreigend tekort aan menskracht heeft op zijn minst een
remmende werking op de uitvoering van het voorgenomen beleid en
kan op de lange duur de fundamenten van de vereniging aantasten.
Neem nu bijvoorbeeld de situatie bij het bestuur. Al jarenlang is er
weinig aan de samenstelling van dit college veranderd. Het aanbod
van nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie is zo goed als nihil te
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noemen. Neem echter van mij maar aan dat binnen twee jaar minstens
tweederde van de huidige ploeg ermee stopt. Hoe zit het dan met de
opvolging?! Toch iets om even bij stil te staan; nietwaar. En wat te
zeggen van de weinig rooskleurige situatie op dit moment bij het
wedstrijdzwemmen. Waar een uitbreiding van de werkgroep geen
overbodige luxe is en waar het tekort aan trainers de progressie van
de zwemploeg behoorlijk in de weg zit. De druk om tot een structure-
le oplossing van dit probleem te komen loopt behoorlijk op. Een
verwijt van gebrek aan daadkracht aan het bestuur is dan al snel ge-
maakt omdat deze mogelijke kansen die leiden tot oplossingen aan
zich voorbij zou laten gaan. De werkelijkheid is gezien de landelijke
krapte op het trainersfront bij het wedstrijdzwemmen evenwel minder
simpel. Kandidaten liggen niet voor het oprapen, of kunnen niet door
verplichtingen elders, of ze haken na een gespreksronde zelf af, of ze
komen niet door de procedure. Bij dergelijke uitkomsten komt het
bestuur per definitie in zwaar weer terecht.

Een simpel beroep kunnen doen op betrokken vrijwilligers is een
steeds schaarser wordend goed. Zuinig zijn op wat je hebt wordt een
doel op zich. Per slot van rekening zijn we in de kern van de zaak als
kader allemaal vrijwillig actief voor de vereniging. De onderlinge
betrokkenheid van het kader moet uitgedragen en gekoesterd worden
en de aanvulling van nieuw kader moet dan ook van binnenuit vorm
gegeven worden. Het kader moet er evenwel als vanzelfsprekend van
doordrongen zijn dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid inhoudt en
dat men tengevolge van teleurstellingen door (vooralsnog) onvervul-
de wensen niet de handdoek in de ring gooit. Er is immers spraken
van een verantwoordelijkheid naar de (leden van de) vereniging.
Vooralsnog hoeft dit pleidooi niet als noodkreet gezien te worden,
maar wel als een zekere waarschuwing, omdat de voorbode van een
toekomstig kadertekort zich in sommige situaties al pijnlijk aandient.
Een sterke vereniging nu vormt de basis voor een gezonde vereniging
in de nabije toekomst. En laten we wel wezen; we laten ons toch niet
uit het veld slaan door nog niet uitgekomen wensen, of door menings-
verschillen, of door in het nadeel uitgevallen besluitvorming, want
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daarvoor ligt DWT ons allen als kader toch duidelijk te na aan het
hart, nietwaar!

Met sportieve groeten
Guus Niehot.

Informatief..

- Jaarvergadering.
De jaarvergadering zal worden gehouden op donder-
dag 17 april a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van
DWT. Zaal open vanaf 19.45 uur. U bent allen van
harte welkom.

- Bestuursverkiezing.
Tot een week voor aanvang van de Algemene ledenvergadering (jaar-
vergadering) kunnen door het bestuur, of tenminste 10 seniorleden
per kandidaat, kandidaat-bestuursleden  worden voorgedragen. De
algemene Ledenvergadering kan zelf ook kandidaten voordragen.
Men kan kandidaat gesteld worden bij een besluit genomen met
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen (Statuten: art 12, lid 6). G

Met bronvermelding.
Bron: www.philipszwemploeg.nl

Columns van Pieter van den Hoogenband uit Sport International en
het Algemeen Dagblad zijn te lezen op de website van de Philips-
zwemploeg. Ik wil de lezers van De Waterdroppels een integrale
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weergave van één van de laatste columns niet onthouden. Deze zal
ongetwijfeld uitnodigen tot een nieuwsgierig bezoek aan voornoemde
website.

Als bekende sporter word je regelmatig benaderd om je in te zetten
voor goede doelen. Op zich is daar niks mee, ware het niet dat er
nogal wat zijn. Van die goede doelen dus. Aanvankelijk ging ik nage-
noeg op elk verzoek in. Per slot van rekening is er veel ellende in de
wereld en als ik een kleine bijdrage kan leveren om het leed ietwat te
verzachten, dan gaf dat ook mij een goed gevoel. Feitelijk diende ik
dus twee goede doelen tegelijkertijd. Na verloop van tijd waren de
goede doelen waar ik aan meewerkte echter niet meer op twee handen
te tellen. En was ik bijna meer tijd kwijt aan al die goede doelen dan
aan mijn eigen persoonlijke goede doel: namelijk hard trainen en
prestaties op EK’s, WK’s, en de Olympische Spelen. Dat kon toch
niet de bedoeling zijn, want als je niet meer presteert ben je eigenlijk
ook niet meer interessant om als ‘uithangbord’ voor goede doelen te
fungeren.

Om te voorkomen dat ik mezelf voorbij zou lopen heb ik op een
gegeven moment besloten me voortaan tot één goed doel te beperken
en me daar ook met hart en ziel voor in te zetten, in plaats van tiental-
len goede doelen ieder een klein beetje. Mijn keuze viel uiteindelijk
op de Nierstichting. Niet in de laatste plaats omdat mijn inmiddels
overleden opa Piet jarenlang met nierproblemen heeft geworsteld en
ik dus van zeer nabij heb ervaren wat een belangrijk werk de nier-
stichting doet. Hoe dan ook ik ga tegenwoordig door het leven als
ambassadeur van de Nierstichting Daarnaast zit ik nog in allerlei
Comités van Aanbeveling. Natuurlijk wil ik wel  weten wat ik precies
aanbeveel, maar voor de rest hoef ik er de deur niet voor uit. Op zo’n
manier dien ik zonder al teveel moeite toch ook nog tal van andere
goede doelen. Iedereen blij. Toch?! Nou, toch niet helemaal. Want ik
krijg ook regelmatig verzoekjes die wèl tijd kosten, maar die ik eigen-
lijk niet kàn weigeren.
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Zo kreeg ik laatst een brief van Kirstin, een meisje van negen met
leukemie. Toen ze nog gezond was ging ze elke dag zwemmen en nu
was het haar grootste wens om nog een keer samen met mij te trainen.
Nou, zeg dan maar eens: ‘Nee hoor, sorry, ik zet me alleen in voor de
Nierstichting’. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb ’ja’ gezegd en
met haar afgesproken in de Tongelreep. Ze was zelf teveel verzwakt
om het water in te gaan, maar ze heeft wel naar de training gekeken.
Ze vond het fantastisch en het deed mij natuurlijk ook wel goed dat ik
dit voor haar kon betekenen. Kleine moeite, groot plezier. Wat me
wèl veel moeite kostte, was om tijdens deze training ‘tot het gaatje’ te
gaan, wat ik normaal dus wel kan en wat ook nodig is om de komen-
de zomer weer te kunnen vlammen in het water. De aanblik van dit
meisje greep me gewoon teveel aan om nog echt goed te kunnen
trainen.

Nu zult u ongetwijfeld denken: Man wat bazel je nou over een min of
meer verloren training! Je hebt dat meisje immers een onvergetelijke
dag bezorgd. Wees gerust; dat laatste gevoel overheerst bij mij even-
eens. En toch moet ik ook wel eens keihard ‘nee’ zeggen tegen derge-
lijke verzoeken. Er zijn - helaas - heel veel ernstig zieke kinderen in
Nederland en ik kan eenvoudigweg niet iedereen tegemoet komen.
Enerzijds door tijdgebrek, anderzijds omdat het leed van andere men-
sen - en zeker dat van kinderen - me ook bepaald niet koud laat. Want
als je jezelf op zo’n moment de vraag stelt wat er nou belangrijker is
in het leven, dan verliest de sport altijd. Daarom zeg ik ook wel eens
‘nee’ om mezelf een klein beetje in bescherming te nemen en m’n
eigen bestaan als topsporter niet helemaal kapot te relativeren. Soms
moet ik kiezen voor mezelf en voor m’n sport. Neem maar van mij
aan: dit soort keuzes wennen nooit. G
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Uitnodiging algemene ledenver-
gadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 72e algemene 
Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op donder-
dag 17 april 2003 om 20.00 uur in het clubhuis. Het clubhuis is open
om 19.45 uur.

Namens het bestuur: Anneke Veen, secretaris

Agenda:

1. Opening door de voorzitter, G. Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 71e algemene ledenvergadering, dd 10 april 2002
4. Bespreking jaarverslagen

a.  Bestuur
b.  Werkgroep waterpolo
c.  Werkgroep wedstrijdzwemmen
d.  Werkgroep synchroonzwemmen
e.  Werkgroep JREZ
f.  Clubhuiswerkgroep

5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker

PAUZE
8. Begroting 2002
9. Benoeming bestuursleden
10. Rondvraag *
11. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot één kwartier voor aanvang van de vergade-

ring schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
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Ledenstand :
aantal  leden per 01-01- 2002: 482
nieuwe leden: 130
opzeggingen: 145
aantal leden per 01-01-2003:   467

Notulen van de 71e Algemene    Leden-
vergadering
d.d. 10 april 2002.

Aanwezig:

De bestuursleden: Guus Niehot, Paula Lommerse, Ebelien Brander, Kitty Ungurea-

nu, Marianne Schillemans, Anneke Veen

De leden:

Nick den Braven Marius Bakker Ineke Rohling

Theo van Giezen Ruud M uylaert Truus Muylaert

Dana Ungureanu Sandra Roosen Ronnie Westerhoven

Thijs Weustink Bart Wever Fokkelina Wiersma

Antonnette Wigman Robin Groenendijk Jeroen van Emmerik

Stefan Woolthuis Ingrid Lommerse Mieke Goedkoop

Marjolijn Verbruggen Ed Roosen Sandra Kol

Ruud Kol Anita Kruiswegt Niels Rohling

Sanja van Dijk Edith Piers Pascalle Hoenderdos

Erik Kokkelkoren

1. Opening

De voorzitter opent deze rookvrije vergadering met het uitspreken van zijn teleur-

stelling over het feit dat het er voor de sport in Haarlem na de laatste gemeente-

raadsverkiezingen niet beter op is geworden. Vlak voor deze verkiezingen werden

er beloften gedaan die, eenmaal op een stoel in de gemeenteraad snel vergeten

bleken. Men heeft de mond vol van Integraal sportbeleid en verbindingen naar

allerlei andere beleidsterreinen, maar laat alles daarbij over aan de sportvereniging-

en zelf zonder enige vorm van facilitaire of financiële ondersteuning. DWT heeft

een poging tot dit beleid ondernomen, maar legt gezien de minimale reacties, de

vergadering later op de avond hier de keuze voor.
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2. Ingekomen berichten en mededelingen:

Bericht van verhindering ontvangen van: 

P. Rienstra, Dhr. En Mw. Roozekrans Sabine Roozen

Harry van Geldorp Michiel Veen Eric Veen

Corine Kalbfleisch Petri van Dijk Wolf Stricker

Alie Stricker Ronald Stricker L. Roozekrans

3. Notulen  70e Algemene Ledenvergadering

Deze wordt goedgekeurd

4. Jaarverslagen:

Bestuur: aftreden A.Veen 2001 moet zijn 2004, verder goedgekeurd

Waterpolo: AAGoedgekeurd

Wedstrijdzwemmen: Goedgekeurd

Synchroonzwemmen: Goedgekeurd

JREZ: AAAGoedgekeurd

Clubhuiswerkgroep: Goedgekeurd

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie

Op het financieel verslag is geen commentaar en de kascommissie maakt melding

van een goed verzorgde en complete administratie, en verleent vervolgens dechar-

ge.

6. Benoeming kascommissie:

Erik Kokkelkoren (2e keer) en Ronald Stricker, Thijs Weustink is reserve.

7. Uitreiking Sendenbeker:

Tot hun eigen verbazing  wordt De Sendenbeker  deze keer uitgereikt aan Ingrid

Lommerse en Bart Wever,  die beiden bijna hun hele zomervakantie hebben gesto-

ken in het vernieuwen van het clubhuis! Een prestatie om trots op te zijn!

PAUZE

8. Begroting 2002.

Is er geen reserve opgebouwd het afgelopen jaar? Nee, er is zelfs iets op de reserves

ingeteerd wegens verlies. De penningmeester verwacht het komende jaar weer enige

winst op  de begroting te kunnen no teren. 

Het verlies zit hem in verschillende zaken, o.a. ook door het niet (goed) nakomen

van het contract of daarin wijzigingen aan te brengen die niet doorgegeven worde.

Een voorbeeld: paaszaterdag was er wel water gehuurd in de Planeet, doch er was

geen les. Het contract moet dus in orde zijn, er moet vroeg gereageerd worden op
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 veranderingen (wanneer we op tijd zijn kan een teruggegeven uur verrekend wor-

den). Het concept contract moet eind oktober-begin november naar de werkgroepen

gaan en komt dan in jan-feb definitief terug.

9. Uitgangspunten bestuursbeleid.

Het bestuur vraagt van de leden een keuze voor de komende jaren.

Staat iedereen nog steeds achter het beleidsplan van 1998-2000 met het daaropvol-

gende plan 2001-2006? Ja.

Waarom nu een plan voor 5 jaar? H et sleutelwoord is Integraal Sportbeleid, samen-

werking met andere organisaties, welzijn etc. Het concept strekt zich uit over een

aantal jaren, waarvan het 1e jaar cruciaal is. DWT neemt hier het initiatief om een

en ander op  te zetten. 

De gemeente is aangeschreven, maar we kregen hier geen steun. De werkgroepen

zijn op de hoogte gebracht, de wil is er wel maar het is allemaal nogal onduidelijk

en een van de problemen is het gebrek aan accommodatie.

Een aantal kandidaat-participanten is uitgenodigd, maar het aantal reacties was zeer

teleurstellend, 3. Teveel kopzorgen en te weinig kader zegt men.

De gemeente wil voor een dubbeltje op de eerste rang, zij bedenken de plannen en

verwachten dat anderen deze uitvoeren.

Het is moeilijk om te besluiten wat te doen, blijven we een traditionele sportvereni-

ging, gaan we ons richten op Integraal Sportbeleid of kiezen we voor een combina-

tie van beide door wel mee te gaan in alle wet- en regelgeving en verder alert te

blijven op mogelijkheden en dan met steun van de werkgroepen en extra inzet mee

te werken aan een Integraal beleid? Dit laatste heeft algemene instemming, maar het

blijft allemaal vooralsnog toekomstmuziek.

10. Benoeming bestuursleden:

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

Alle aftredenden, Guus Niehot, Paula Lommerse en Kitty Ungureanu stellen zich

voor een volgende periode beschikbaar. 

De voorzitter geeft wel aan dat dit in ieder geval zijn laatste periode van 3 jaar zal

zijn, waarbij hij per jaar de keuze van wel of niet blijven zal maken.

11. Rondvraag:

Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend, Erik Kokkelkoren wil weten of de

bestelling van kleding (T-shirts) inmiddels is verzorgd.

12. Sluiting:

In zijn slo twoord geeft de voorzitter  aan dat het een zwaar jaar is geweest, waarbij

niet altijd even fraai met elkaar is omgegaan. Als persoon heeft hij  geen enkele

rancune, maar hij verzoekt met klem om onenigheden of op- en aanmerkingen naar
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het bestuur of een bestuurslid niet via het clubblad te uiten maar in hierover tijdens

een oog-in-oog gesprek tot oplossingen zien te komen.

Sluiting om 22.00 uur G

Jaarverslag bestuur
 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 10 keer regulier vergaderd.

Daarnaast waren leden van het bestuur zoals gebruikelijk aanwezig bij vergadering-

en van Technisch Overleg, de BHZ en was er contact met het management van het

Boerhaavebad wat betreft de lopende zaken. Jaarlijks terugkerend is tegenwoordig

ook een evaluatiegesprek met de divers werkgroepen.

De samenstelling van het bestuur is

Guus Niehot voorzitter 2005

Paula Lommerse penningmeester 2005

Anneke Veen secretaris 2004

Kitty Ungureanu voorzitter TO 2005

Ebelien Brander representatie /Pr 2003

Marianne Schillemans pr/diverse taken(GCA) 2004

Achter de naam en de functie is het jaar van aftreden vermeld.

Van de werkgroepen loopt het bij de polo op rolletjes, men werkt met vrijwel

dezelfde groep trainers en kaderleden.

Bij het synchroonzwemmen heeft een geheel nieuwe werkgroep zich inmiddels

redelijk ingewerkt en ook daar lijken de problemen van de vorige jaren, mede door

het aantrekken van een nieuwe trainster, overwonnen.

Bij het wedstrijdzwemmen heeft Bert van der Mey in het voorjaar afscheid geno-

men, Michiel Veen heeft na terugkomst van zijn jaar buitenlandse stage zijn studie

voorrang gegeven en aan het einde van het seizoen 2001-2002  is Martin Niehot

ook gestopt als trainer. Blijven dus over Ok van Batenburg en Eric Veen. Dit is een

te smalle basis en leidt bij het tijdelijk uitvallen van een van beiden al snel tot

problemen. Alle reden dus om hier samen naar oplossingen te zoeken. 

Ook bij de JREZ doet een nieuwe lichting vrijwilligers inmiddels een frisse wind

waaien door hier en daar waar mogelijk vernieuwingen door te voeren.

De clubhuiscommissie voelt zich thuis achter de vernieuwde bar en houdt de vinger

goed aan de po ls wat betreft steeds veranderende of nieuwe wet- en regelgeving

m.b.t. bijvoorbeeld drank en leeftijd, roken enz. enz.
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We kunnen terugkijken op een goed verlopen overgang naar  de Euro. De ongeloof-

lijke hoeveelheid kleingeld  die hierdoor in omloop kwam en dus voor extra drukte

bij de tafeldames zorgde, heeft het bestuur mede doen besluiten om (waarschijnlijk

als laatste vereniging in Haarlem) het contante betalingssysteem vaarwel te zeggen

en over te gaan op betaling van het badgeld via acceptgiro's. In goed overleg met de

tafeldames is hier een regeling van betaling van badgeld in3 periodes uit voort

gekomen. Voor de vereniging geeft dit een meer zekere opbrengst aan badgeld,

voor de ouders een soepeler verloop van het begin van de zwemlessen. Hoewel de

regeling voor een aantal bezoekers van het uur U tot opzegging van het lidmaat-

schap heeft geleid is het bestuur toch zeer tevreden met de regeling. Bij het les-

zwemmen heeft het nieuwe betalingssysteem niet tot ledenverlies geleid.

Rest nog het stimuleren van een geheel nieuwe website van DWT, die niet alleen

voor de leden interessant moet zijn, maar waar ook juist buitenstaanders hun inlich-

tingen over alles wat met leszwemmen of sport zwemmen te maken heeft vandaan

kunnen halen. We hopen hiermee een groot publiek te kunnen bereiken.

 

Haarlem, maart 2003 . Anneke Veen, secretaris G

Jaarverslag J-REZ

Er zijn dit jaar in de Planeet en Boerhaavebad nieuwe lesgevers bij gekomen en

helaas ook weggegaan. In de Planeet zijn dat: Ilona Hofman en José van Giezen.

Thea van Giezen en Arthur Stricker zijn helaas gestopt.

In het Boerhaavebad zijn dat: Yvonne Rienstra, Lex van 't Hof en Leo Elferink.

Lotty is helaas gestopt. Patrick de Haan is geslaagd voor zijn zwemleider A. Karen

Koopman is geslaagd voor haar zwemleider B. Harry van Geldorp heeft een her-

examen, die hij tot op heden nog niet heeft gedaan.

Afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

• Roha cursus: Er werden 2 cursussen gegeven. Hierin werd de essentie van badje 1

tot  en met 4 besproken. Ze werden gegeven onder leiding van Walter Bakker.

• Nieuw plan afzwemmen: Om vele redenen zijn we met een nieuw afzwemplan

gestart.  M ede op basis van op- en aanmerkingen van afzwem-inspecteurs wordt dit

plan nog  steeds aangepast.

• E.H.B.0 cursus: In het kader van de veiligheid (KNZB) rondom het bad hebben

we  een aantal cursus-avonden gehad.

• Stickerzwemmen: Is in het Boerhaavebad gestopt. In de Planeet wordt dit alleen

nog  in het laatste kwartaal van het seizoen gegeven.
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• C-diploma nu ook tweede uur: Omdat ereen wachtlijst voor het C-diploma was

zijn  de nieuwelingen het tweede uur begonnen. De derde baan hebben we dus

voorgoed  terug op vrijdagavond.

• Sinterklaasfeest: Ook dit jaar weer een succes.

• Paasactiviteit: We zijn met een groep van 30 kinderen naar het speelkasteel ge-

weest.

• Najaaractiviteit: We huurden een gymzaal waar we als apen gebeest hebben met

30  kinderen.

De aantallen van de afzwemmers van het afgelopen jaar zijn:

Diploma A: 46  afzwemmers

Diploma B: 44 afzwemmers

Diploma C: 23 afzwemmers

Zwemvaardigheid 1: 26 afzwemmers

Zwemvaardigheid 2: 10 afzwemmers

Zwemvaardigheid 3: 10 afzwemmers

Voor het stickerzwemmen hadden we de onderdelen reddend zwemmen en nostalgi-

sche zwemslagen uitgekozen. Hiervoor hebben 7 kinderen afgezwommen G

Jaarverslag clubhuiswerkgroep

In het afgelopen jaar zijn er binnen de werkgroep een aantal punten veranderd en

verbeterd. We hebben afscheid genomen van Valentine en daarvoor is Toos Goed-

koop in de plaats gekomen. De werkgroep heeft Rob Goedkoop verwelkomt en

afscheid genomen van Joyce Vollenga. Toos doet nu samen met Mieke de schoon-

maak van het clubhuis. 

In 2002 is de HACCP eindelijk geïntroduceerd. Dit is een schoonmaakrooster, dat

door Toos en Mieke is opgesteld, waarop precies wordt bijgehouden wat er wan-

neer is schoongemaakt. We moeten hier volgens werken en we zijn blij dat we hem

eindelijk hebben. In dit plan staan ook grote schoonmaken vermeld die we drie keer

per jaar houden. Afgelopen jaar hebben we de keuken, het bestuurshok en de vloer

weer grondig gereinigd.

In 2002 is er nog iets nieuws geïntroduceerd: de achterwacht. De achterwacht is

iemand die de barmedewerkers op een clubavond ondersteunt. Hij of zij opent het

clubhuis, springt bij tijdens grote drukte, en helpt bij het opruimen en afsluiten van

het clubhuis. De clubavonden verlopen zo beter als voorheen, er is nu altijd barbe-



  De Waterdroppels 15  

zetting.

Helaas is de vroege bardienst op vrijdagavond nog wel eens een probleem. De

mensen die er altijd stonden hebben andere verplichtingen. Er is nu wel een roula-

tieschema waar we altijd mensen voor kunnen gebruiken, dus meldt u aan bij de

werkgroep.

Afgelopen jaar zijn er een aantal spotjes in het plafond vervangen door nieuwe.

Stefan heeft deze aangeschaft en we zijn met zijn allen een dag gaan klussen. De

rest van de verlichting zal in 2003 worden vervangen. Op deze dag heeft Jeroen ook

de airco geïnstalleerd die we hebben gekregen. We hopen in de lente en zomer van

2003 een heerlijk koel clubhuis te hebben. Vooral met feesten is dit ideaal!

Natuurlijk werd het clubhuis weer voor vele doeleinden gebruikt afgelopen jaar.

Baravonden, feesten, vergaderingen, kindermiddagen etc. Helaas komt het nog wel

eens voor dat sommige groepen teleurgesteld worden doordat het clubhuis al bezet

is. Ga er dus niet vanuit dat er plek is maar reserveer voor alle activiteiten het

clubhuis bij Ingrid.

Je komt elkaar tegen in het clubhuis!

Mieke Goedkoop, Rob Goedkoop, Toos Goedkoop, Ingrid Lommerse, Paula Lom-

merse, Ronnie W esterhoven, Bart Wever, Fokkelina W iersma. G

Jaarverslag Synchroonzwemmen

Na het rustig verlopen van seizoen 2001/2002 is de synchroonafdeling binnen

DW T weer vrolijk en met goede ideeën begonnen aan het seizoen 2002/2003.

Ook hebben we het seizoen 2001/2002 weer afgesloten met een 2e prijs binnen de

verenigingscompetitie van Kring Noord-Holland.

In 2002 zijn we, door de nasleep van het rommelige seizoen 2000/2001, maar met 1

meisje  naar de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen geweest.

Aan het begin van seizoen 2002/2003 hebben we een nieuwe trainster, of voor

sommige een oude bekende, kunnen verwelkomen. Linda Visser is de trainersstaf

komen versterken.

Verder bestaat de trainersstaf uit Ingrid Lommerse voor de junioren en senioren,

Kitty Ungureanu, Bianca ten Hoeve en Mariska ter Horst voor de meisjes onder 14

en onder 16 jaar, Linda Visser en Marcel Zwart voor de meisjes onder 12 en Ruud
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Kol voor de allerjongste synchroonzwemstertjes. Nicole Dijkman verleent af en toe

haar allround kennis waar nodig.

Ook heeft de werkgroep een kleine verandering ondergaan, Anita Kruiswegt is

gestopt met haar werkzaamheden binnen de werkgroep. Gelukkig is ook hier weer

iemand nieuw bijgekomen. De leden van de werkgroep zijn: Paula Lommerse,

Bianca Dweelaard, Arda Hendriks, Nanny Roubies, Sandra Kol en Susan van

Meurs.

In 2002 zijn er niet zo heel veel cursussen gedaan door mensen binnen het syn-

chroonzwemmen. Eigenlijk heeft alleen Ingrid een cursus gedaan om haar trainer-A

licentie te behalen. Zij heeft deze licentie ook gehaald in juli 2002.

Met ingang van januari 2002 moesten er nieuwe figuren gezwommen worden. Dit

word t elke vier  jaar vastgesteld door de FINA en wordt gedaan na  de wereldkampi-

oenschappen. Dit jaar waren er vrij grote veranderingen wat betreft de figuren voor

de senioren. Na het wennen, en vooral flink trainen, kunnen zowel de  zwemsters als

de trainster er aardig mee uit te voeten.

Eind 2002  hebben de eerste meisjes hun limieten al weer binnen voor de landelijke

kampioenschappen van 2003 . De tussenstand tijdens het ter perse gaan van dit

jaarverslag, is dat er al twee meisjes mee mogen doen bij de junioren kampioen-

schappen in maart 2003. Zoals u kunt vergelijken met het begin van dit jaarverslag

worden het alweer meer deelneemsters. We hopen natuurlijk deze stijgende lijn

door te zetten en over een paar  jaar weer met een hele groep meisjes naar de kampi-

oenschappen te gaan.

Ook heeft de werkgroep dit jaar niet stil gezeten. Zij hebben leuke d ingen georgani-

seerd voor de meisjes, maar doen ook een heleboel dingen achter de schermen.

Zij hebben onder andere een gezellige barbecue georganiseerd, deze viel helaas een

beetje in het water (het dak van de Ikea stortte tenslotte ook in) maar dat mocht de

pret niet drukken. Momenteel is de werkgroep al weer bezig met creatieve ideeën

voor de nieuwjaarsshow 2004.

Nu rest ons alleen nog de opmerking: Kom af en toe eens kijken bij een wedstrijd

van synchroonzwemmen. Het is tenslotte leuker om voor een hele volle tribune te

zwemmen.

De synchroonwerkgroep G
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Jaarverslag wedstrijd zwemmen

De werkgroep bestaat uit de volgende samenstelling

Erik Kokkelkoren voorzitter/penningmeester

Bart de Graaf wedstrijdsecretariaat

Ton Rossel juryleden wedstrijden

Hetty v eis algemene zaken

Het afgelopen seizoen zijn er geen wijzigingen geweest in de bezetting van de

werkgroep. Het  komende seizoen echter gaat Bart de Graaf  wegens een nieuwe

functie bij zijn werkgever ons verlaten.

De trainers bezetting voor de zwemgroep is al een aantal jaren een probleem, en

ook  het nieuwe seizoen ziet er wat dit betreft zorgelijk uit. 

Het aantal zwemmers en zwemsters is de jaar stabiel gebleven, er zijn op het ogen-

blik 50 zwemmers lid. In deze groep zitten een aantal jonge talenten wat goede

vooruitzichten geeft voor de toekomst.

Op sportief gebied gaat het zeer naar wens er is een duidelijke stijging waarneem-

baar, in de competitie staan wij nu op een 9 plaats, vorig jaar dreigde er nog degra-

datie. Viki Boviatsis is Nederlands kampioen geworden op  de lange baan. Viki

nogmaals van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

Ook worden er diverse clubrecords gebroken door o.a. Ismail Erkan, en Kyara v/der

Sluis, allebei de zwemmers van harte gefeliciteerd.

Ons tradionele Paastoernooi was wederom een groot succes, tevens hebben wij voor

de 21 maal met een grote groep deelgenomen aan het internationale toernooi in

Osnabrück.

Het afgelopen jaar zijn wij voor de derde maal in successie wezen bowlen, wat weer

erg geslaagd was. Tevens is er voor het eerst een club kampioen schap gehouden,

dit willen wij zeker herhalen in het volgende seizoen.

Erik Kokkelkoren G

Jaarverslag waterpolo

De polocommissie heeft het 't afgelopen jaar weer erg druk gehad. We hebben weer

van alles georganiseerd en geregeld. In 2002 waren er qua bezetting en functies van

de werkgroepleden geen wijzigingen: Marjolijn voorzitter, Eddy secretaris en
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materiaalman, Sandra penningmeester, Dana heeft de portefeuille PR onder haar

hoede, Sabine richt zich op het minipolo en de coördinatie daarvan en Thijs voor-

ziet het clubblad van kopij. In de loop van het jaar groeide de vraag in de commis-

sie om meer mensen erbij te vragen, zodat de openingszin van dit jaarverslag, al

jaren ongewijzigd, misschien volgend jaar eindelijk eens vervangen kan worden.

De polocommissie is een enthousiast team - met een gemiddelde leeftijd van zo'n 26

lentes - dat ook in 2002 goed de weg wist binnen en buiten de club. De korte com-

municatielijnen onderling hebben we optimaal benut. En dat dat weer een succes-

formule bleek zag je terug in de praktijk. Waar de meesten meer zinnen nodig

hebben, hadden wij vaak voldoende aan enkele woorden. Met als resultaat dat

vergaderingen eigenlijk het meest plaatsvonden in de nieuw betegelde wandelgang-

en van het clubhuis, in de schaduw van de B avo en per e-mail. 

Vorig jaar schreven we hier dat tweeduizendéén het jaar van de zin om te poloën

om te presteren was. Die mentaliteitsverandering heeft zich gelukkig voortgezet in

2002 H et enthousiasme van de trainer-coaches heeft daar zeker tot bijgedragen.

Ook positief was het grote aantal minipoloërs en de zowel door ouders als spelers

goedbezochte toernooien. Er is in 2002 verder gewerkt aan een enthousiast en goed

draaiend adspiranten- en herenjeugdteam. Het probleem met betrekking tot scheids-

rechters die niet kwamen opdagen losten we op door clubleden een verenigings-

scheidrechtercursus te laten volgen. We zijn erg blij met de verenigingsscheidsrech-

ters (VSR) die we in kunnen zetten als de nood weer eens hoog is.

TRAINERS

Koos Ruiter bereikte in zijn tweede jaar als trainer van de herenselectie zijn doel-

stelling, onderaan in het linkerrijtje. Eddy trainde heren jeugd en Ronnie Westerho-

ven de adspiranten. Mieke Goedkoop en Jessica Groenendijk leerden in 2002 de

minipoloërs de fijne kneepjes van het waterpolo. Ben Willemze ging zijn vierde

trainingsjaar in bij dames 1. Bart Wever trainde dames 2 naar het kampioenschap

en Raymond Velthuis deed dames 4. Robin Groenendijk trainde de dameskeepers.

Ronnie en Raymond Velthuis sloten overigens het examen 'Waterpolotrainer A' met

goed gevolg af zodat we er dus weer twee gediplomeerde trainers bij hebben.

DE TEAMS

Het minipolo zette de stijgende lijn voort. Er kwamen nieuwe leden bij en de ver-

schillende toernooien in o.a. Zaandam, Wormerveer en Alkmaar werden dan ook

bezocht. Ook ons eigen minipolotoernooi begin januari in De Planeet, was een

groot succes. 
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Het tweede jaar in de bond leverde dames 1 een vierde plaats op. Dames 2 werd

kampioen en natuurlijk is dat op feestelijke wijze gevierd. Dames 3 was weer het

team dat de jarenlange ervaring inzette en ook dat is helemaal gelukt. En dan had-

den we nog dames 4: dit team speelde in dezelfde competitie als dames 2 en 3

waardoor er veel thuiswedstrijden waren.

Heren 1 promoveerde noch degradeerde en bleef dus in de bondscompetitie voor de

zoveelste keer in successie. Er was een stijgende lijn in trainingsopkomst, prestatie

en motivatie. Aangevuld met enthousiaste jongelingen uit lagere teams wist het

eerste een fraaie derde plaats te behalen, iets wat lange tijd onmogelijk heeft gele-

ken. Het gevestigde talent van heren 2 heeft hier en daar wat laten liggen maar

gezien de trainingsopkomst is het resultaat van dit tweede jaar in de bond best

mooi. Heren 3 en heren 4 zijn teams die heel aardig kunnen ballen en daarmee

consolideerden. Een aparte vermelding voor heren 5: zij wisten veel hoger te eindi-

gen dan de laatste plaats van het jaar daarvoor.

EINDSTAN DEN SEIZOEN 2001 - 2002

Adspiranten 8e van 9

Heren jeugd 6e van 12

Dames 1 4e van 12  

Dames 2 1e van 12 -> kampioen!

Dames 3 3e van 12

Dames 4 8e van 12

Heren 1 3e van 12

Heren 2 8e van 12

Heren 3 9e van 11

Heren 4 4e van 9

Heren 5 7e van 12

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

2002 is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Een bloemlezing in vogelvlucht van

ons jaarlijks activiteitenlijstje. H et opende met het minipolotoernooi dat we organi-

seerden in De Planeet. Het verliep vlekkeloos. De bekende seizoensafsluitings-

avond stond ook deze keer borg voor veel gezelligheid. Pinksteren, 18 en 19 mei,

bracht het Pinkstertoernooi en teams uit verschillende windstreken vonden de weg

naar het Boerhaavebad om daar twee dagen te poloën. Het clubhuis stond vol als

vanouds op de avond van het feest. Dit jaar waren er geen wanklanken! We hopen

dat alle pinkstertoernooien die nog komen gaan dezelfde organisatorisch perfecte en

sportieve inslag zullen hebben. Wat is het altijd mooi om te zien hoe slagvaardig en

bereid om te helpen mensen zijn op dagen als deze.
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Het jaarlijkse zomerkamp in Vogelenzang was een succes. Dit jaar gingen er zo'n

twaalf kinderen mee. Dropping, barbecue, zwemmen en allerlei spelletjes onder de

zon waren ons deel.

In de zomer was het ook weer tijd voor toernooien. Het waren er veel dit jaar. De

dames gingen naar Borculo en niet veel later namen we voor de vierde keer deel

aan het toernooi van Noordkop in Den Helder, compleet met vis, Duitse taferelen

en redelijke wedstrijd resultaten. De vriendschapsbanden met Tunbridge W ells in

Engeland werden onderhouden door een zorgvuldig geselecteerd gezelschap. De

wisselbeker waar we in 2001 op mochten passen staat nu helaas in Hastings. Waar

we voorheen dachten dat de waterpolotoernooienwereld ophield achter Ter Apel

bleek in augustus 2002 dat er ook in het Deense Odense zoiets bestaat. Voor herha-

ling vatbaar. Dan reisde er nog een illuster gezelschap af naar het Belgische Hasselt

waar de bekende gezelligheid, altijd in het midden, uiteraard weer hoogtij vierde. 

Met de zomertrainingen in de Houtvaart en het toernooi bij DAW in Alkmaar kwam

het presteren weer op gang en niet lang daarna begon de competitie. Ook zijn

poloroosterboekje nummer 18 en 19 van de D WT-drukpers gerold en verspreid. In

de herfstvakantie was er niet echt veel animo voor de dropping maar toch is het

altijd wel speciaal. Afsluiter was het kerstgala op 22 december: een drukbezocht en

goedgekleed festijn, waarbij jonge DW T-ers elkaar óók op het droge beter hebben

leren kennen.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de

toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en

natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DWT een warm hart

toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft om 2002

tot zo'n succesvol jaar te maken, in het bijzonder de scheidsrechters, de ouders van

minipolo en adspiranten die telkens weer bereid waren te rijden naar uitwedstrijden,

de enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi van

welke aard dan ook hebben geleverd.

Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 73e

DW T-jaar met weer volop winst, promotie en gezelligheid!

Dana Ungureanu, Eddy Roosen, Marjolijn Verbruggen, Sabine Roozen, Sandra

Roosen en Thijs Weustink G
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Sponsor zwemmen 
Door: Erik Kokkelkoren

Op zondag 23 februari jl. is er door DWT voor de tweede maal een
sponsor zwemdag georganiseerd. Van de zwemgroep waren totaal 10
zwemmers aanwezig, dat viel wat tegen, maar deze 10 zwemmers
zwommen wel 285 euro bij elkaar, wat een prachtige prestatie is.
Door dit grote bedrag kunnen wij onze gewenste (tweedehands) lap-
top aanschaffen.
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank G

Meerkamp
Door: Aloys Wijckmans

Op zondag 16 februari troffen ZPCH, Kon. AZ 1870 en DWT elkaar
in het Boerhaavebad voor een meerkamp.
De stijgende lijn van dit seizoen werd voortgezet. Veel zwemmers
zwommen een PR en ook werden de nodige ereplaatsen behaald. Op
de 100m schoolslag en op wisselslag werd Dennis de Graaf eerste en
op die laatste afstand verbeterde Richard van Eis zijn pr met maar
liefst 5 sec. tot 1.25.18. Op de 100m rugslag meisjes(89/90) waren de
eerste 5 plaatsen voor zwemsters van DWT.
Kyara werd 1ste (1.24.97), Fien en Tessa werden gedeeld 2e in
1.31.59. Op de 100m wisselslag minoren waren de plaatsen 1 t/m 4
voor zwemmers van DWT. 
Stefan werd 1ste in 1.26.12, Jeroen werd 2e, Sjoerd 3e en Ynus werd
4e. Op de 100m vlinderslag meisjes (89/90) waren de eerste 5 plaat-
sen voor zwemsters van DWT. Kyara werd weer eerste in een tijd van
1.21.16, Tessa werd 2e in 1.33.38, Fien werd 3e in 1.45.94; Ceyda
werd 4e en Yesim werd 5e. Alle 5 zwommen ze een PR. Op de 50m
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vrijeslag was de volgorde iets anders: Tessa werd 1ste, Kyara werd 2e
en Fien eindigde op de 3e plek. Bij de minioren 5/6 eindigde Stefan,
Sjoerd en Jeroen nog twee keer op de plaatsen 1 t/m 3: op de 100m
vrijeslag en op de 50m rugslag. En Jeffrey van Deursen werd 1ste op
50m rugslag minoren 4.
Verder waren er ere plaatsen voor Sarah en Jody. G

Limieten wedstrijdzwemmen
Door: Aloys Wijckmans

Hier onder treffen jullie de limieten aan voor de A-kringkampioen-
schappen 2003. Voor de kinderen geboren in 1991 en later gelden de
Speedo ranglijsten. Zie vorige uitgave. Succes met het behalen van de
limieten.
Jongens/Heren

90 89 88 87 86 85 heren 85 el

50 vrij - - - - - - 0.27.10 0.28.10

100 vrij 1.11.00 1.06.00 1.04.00 1.03.00 1.02.00 1.01.50 0.59.00 -

200 vrij 2.36.00 2.29.00 2.23.00 2.19.00 2.17.00 2.14.00 2.10.00 -

400vrij 5.30.00 5.13.00 5.09.50 4.52.50 4.46.00 4.42.00 4.37.00 -

50 rug - - - - - - 0.32.00 0.33.50

100 rug 1.22.50 1.18.50 1.16.00 1.15.00 1.14.00 1.12.00 1.09.00 -

200 rug 3.00.50 2.50.00 2.45.00 2.40.00 2.37.50 2.36.00 2.29.00 -

50 school - - - - - - 0.35.00 0.36.50

100 school 1.31.00 1.26.50 1.21.50 1.21.00 1.20.50 1.20.00 1.17.00 -

200 school 3.21.00 3.11.00 3.09.00 3.00.00 2.57.00 2.55.00 2.50.00 -

50 vlinder - - - - - - 0.30.00 0.32.00

100 vlinder 1.29.00 1.22.00 1.18.00 1.14.50 1.13.00 1.12.50 1.07.00 -

200 vlinder 3.32.00 3.23.00 3.08.00 3.02.00 2.52.00 2.50.00 2.42.00 -

200 wissel 2.57.50 2.46.00 2.44.00 2.37.00 2.34.00 2.31.50 2.26.50 -

4 x 100 wissel est. 86 e.l. 4.47.00 4 x 100 wissel est. Heren 4.26.00

4 x 100 vrij est. 86 e.l. 4.14.00 4 x 100 vrij est. Heren 3.59.00
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4 x 200 vrij est. 86 e.l. 9.29.00 4 x vrij est. Heren 8.51.00

Meisjes/Dames
90 89 88 87 dames 87 e.l.

50 vrij - - - - 0.30.50 0.31.50

100 vrij 1.13.00 1.11.00 1.09.50 1.09.00 1.06.00 -

200 vrij 2.43.00 2.38.00 2.33.50 2.31.50 2.25.00 -

400vrij 5.42.00 5.29.00 5.18.00 5.10.00 5.04.00 -

50 rug - - - - 0.36.00 0.37.00

100 rug 1.25.00 1.22.50 1.20.00 1.19.00 1.17.00 -

200 rug 3.04.00 2.57.00 2.54.00 2.47.50 2.44.00 -

50 school - - - - 0.39.50 0.41.50

100 school 1.34.00 1.32.00 1.30.50 1.29.50 1.27.00 -

200 school 3.25.00 3.21.00 3.19.00 3.11.00 3.08.50 -

50 vlinder - - - - 0.34.50 0.36.50

100 vlinder 1.29.50 1.27.50 1.22.00 1.21.00 1.19.00 -

200 vlinder 3.29.50 3.26.00 3.20.00 3.00.00 2.57.00 -

200 wissel 3.02.50 2.59.00 2.55.00 2.47.00 2.44.00 -

4 x 100 wissel est. 88 e.l. 5.21.00 4 x 100 wissel est. Dames 4.59.00

4 x 100 vrij est. 88 e.l. 4.40.00 4 x 100 vrij est. Dames 4.21.00

4 x 200 vrij est 88 e.l. 10.05.00 4 x 200 vrij est. Dames 9.31.00

Van de clubhuiscommissie

Alweer een tijdje geleden, maar hier weer een stukje van de clubhuis-
commissie. Via dit stukje willen we iedereen weer even een update
geven over wat er zoal reilt en zeilt binnen het clubhuis en de werk-
groep. Kort geleden werd er door een bezoeker op gewezen dat de
tussendeur naar de kleedkamer naar de verkeerde kant open ging om
als nooduitgang te functioneren. Echter, technisch gezien is het niet
mogelijk om deze deur naar de andere kant op te laten gaan, de
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(nood)deur OVH zit namelijk precies aan de andere kant. Daarnaast
is de uitgang goedgekeurd door de brandweer die jongsleden geweest
is.

Onduidelijkheid is er nog steeds over leeftijden en alcohol en leeftij-
den. Daarom willen wij hier nog eens voor alle duidelijkheid de re-
glementen weergeven

� Bier mag worden verkocht aan personen vanaf 16 jaar
� Sterke drank mag worden verkocht aan personen vanaf 18 jaar

Voor de meesten zal dit niets nieuws wezen, maar nu is het voor
iedereen duidelijk

Graag zouden wij ook een oproep willen doen. Onze leverancier van
drank, snoepgoed, etc Deli XL levert vooralsnog zijn spullen doord-
eweeks af. Voor ons is dit een probleem, omdat de gehele clubhuis-
werkgroep doordeweeks werkt. Met wat schipperen is het tot nu toe
steeds mogelijk geweest. Daarom zoeken wij mensen die het niet erg
vinden om eens in de twee weken op een woensdagmiddag bijvoor-
beeld de spullen van Deli XL in ontvangst te nemen. Indien dit voor u
mogelijk is en u ons graag wilt helpen, kunt altijd één van onze com-
missieleden aanspreken of bellen met Ingrid (023 – 549 2112) of Bart
Wever (023 – 533 44 94).

Zover een kleine update over wat er speelt. Er staan weer verschillen-
de activiteiten voor de deur (Paastoernooi, Dag van DWT, Pinkster-
toernooi), dus tot in het clubhuis!

Bart Wever, Ingrid Lommerse, Paula Lommerse, Toos Goedkoop,
Fokkelina Wiersma, Mieke Goedkoop, Ronnie Westerhoven en Rob
Goedkoop G



Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Hallo Jonkvrouwen en Ridders.

We gaan er weer voor.
Zaterdag 17 mei a.s. gaan we weer met onze stalen ros (de auto)
richting Hoofddorp om het Speelkasteel aan te vallen.
Voor deze tocht zoeken we kinderen van 4 tot en met 12 jaar die niet
bang zijn voor ballenbakken, springkussens, klauterpartijen, mangel-
kussens, glijbanen en lol maken. Houd de strooifolder bij de tafelda-
mes in de gaten voor meer informatie.

Dus houd deze dag vrij en schrijf snel in, want ,,,,,,,,,,,,

VOL IS VOL.

 Tot 17 mei
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Publiek gezocht!

Op zondag 6 april organiseren we ons eigen minipolotoernooi in De
Planeet. Elk jaar is dit een groots mini-festijn voor heel wat poloclubs
uit de regio. Bij de organisatie van het toernooi komt altijd wel het
een en ander kijken, daarom zoeken we mensen die ons willen helpen
met coachen, scheidsrechteren en achter de bar willen staan en zo zijn
er nog een aantal zaken waarbij we wel wat hulp van buitenaf kunen
gebruiken. Meld je aan bij Sabine (06 15 46 81 21).
Natuurlijk is publiek om DWT aan te moedigen ook van harte wel-
kom! Het begint om 14.30 uur en het duurt tot 17.00 uur.

Van de polocommissie

Teaminspraakavond 14 mei
Vorig jaar een groot succes, dus doen we het dit jaar weer.
De inspraakavond. Klinkt misschien wat streng maar het gaat erom
dat je als speler je aanvoerder op de hoogte brengt van je speelwensen
het komende seizoen. In de douche- en wandelgangen klinken im-
mers naarmate het seizoen verstrijkt steeds meer lobbygeluiden... Dus
dit is je kans! Laat je aanvoerder weten wat je wilt en in welk team je
wilt spelen volgend jaar. Met hem of haar bespreken wij de wensen
van iedereen. 

We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend sei-
zoen op 14 mei in het clubhuis.
! Om 19.00 uur voor (ouders van) minipolo, pupillen, adspiranten en
herenjeugd. Ouders: u bent natuurlijk van harte welkom!
! Om 20.00 uur voor alle aanvoerders van seniorenteams en andere
belangstellenden.
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Uit het Haarlems dagblad
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Sponsorzwemmen 2003
Bij het sponsorzwemmen op 23 februari heeft
DWT 910 euro en 20 cent opgehaald! Een record!  Er waren 28 kin-
deren. De meeste banen zwom Richard van wedstrijdzwemmen. Het
meeste geld haalde Nathalie van waterpolo op: wel 124 euro! En
daarmee heeft ze een bioscoopbon voor twee personen gewonnen.

Een nieuw lid
In maart is Robbert Henrichs (HJ en af en toe H1) toegetreden tot de
polocommissie. Hij zal in het begin ‘algemeen ondersteunend’ bezig
zijn en later een eigen portefeuille krijgen. Robbert: welkom!

Wedstrijdwijzigingen
• Heren 2 speelt op 5 april om 19.00 uur uit tegen UZSC 3 in plaats
van 21.00 uur.
• Heren 3 speelt op zondag 6 april om 15:30 uur uit tegen De Water-
wolf 1 in plaats van 29 maart 20.00 uur.

Trainingstijdwijziging
De 18e april is een goede vrijdag dit jaar. Er is dan gewoon training.
Voordat je het haasje bent: Eerste en Tweede Paasdag (20 en 21 april)
is er geen training

26 april: afsluitavond
Op zaterdag 26 april is de afsluitavond. Kom op deze competitiea-
vond eerst naar heren 4, dames 3 en heren 5 kijken. En sluit daarna
het poloseizoen af met een hapje en een drankje in het clubhuis.
Komt allen: het is altijd erg leuk.

Vanaf 6 mei: zomerrooster !
Tot en met 2 mei trainen we nog op de bekende tijden. Het zomer-
rooster gaat in op dinsdag 6 mei. Dan is er alleen nog training op
dinsdag van 19.00 – 20.00 uur voor minipolo, pupillen, adspiranten
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en heren-jeugd. Op dinsdag van 20.00 – 21.00 en op vrijdag van
19.30 – 21.00 uur is er training voor alle waterpoloërs van DWT! Dit
gaat door tot en met 27 juni, de laatste dag van het seizoen.

Bad- en tafeldienst in april

Zaterdag 5 april Jeroen Loerakker 
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

D3.H4B DWT 3 - VZV 3 18:30 Jan, Wilfred en Jeroen van E. -
NH.D2 DWT 3 - Rapido’82 3 19:15 Patrick, Ton en Lodewijk Remon
NH.H1 DWT 4 - ZWV-Nereus 6 20:00 Jolande, Carry en Anita -

 
Zaterdag 12 april Sandra Roosen
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D1 DWT 2 – ZWV-Nereus 5 19:00 Eddy, Thijs en Teun -
B.D2A DWT 1 – zv Vlaardingen

1
19:45 Ted, Paul. S. en Michael -

B.H3C DWT 1 – NVA/HHC 1 20:30 Yvette, Roselijn en Marjolijn -
B.HR2B DWT 2 – Alliance 2 21:15 Hayo, Raymond en Rob -

 
Zaterdag 26 april Randy Mieremet
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.A2D DWT B - Alliance E 18:30 Randy en Tim Remon
NH.H1 DWT 4 - Hoorn 2 19:15 Randy, Tim en Terry -
NH.D2 DWT 3 - Orkano’75 1 20:00 Jasper en Richard Remon
NH.H4 DWT 5 - De Ham 7 20:45 Carry, Anje en Anita Remon

 

Pinkstertoernooi
En dan is er op 8 en 9 juni natuurlijk weer ons Pinkstertoernooi! We
hebben weer gezellige teams uit binnen- en buitenland uitgenodigd
om er een leuk feest van te maken. De Engelsen zijn weer van de
partij en ook verwelkomen we dit jaar Denen. Het thema van het feest
is dit jaar HAWAII! 
Twee weken voor het toernooi zijn de Pinkstertoernooiroosters be-
kend: de wedstrijden, de lijst met mensen die achter het tafeltje moe-
ten en het scheidsrechterschema. Alles komt op het prikbord in het
clubhuis te hangen. Maar het is ook te bezichtigen op internet. !
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Zijn we zo gezelli?
Over een paar maanden is het alweer zover, dan gaan de toernooien
weer beginnen. Weekenden van kamperen, feesten, af en toe een
drankje en natuurlijk veel waterpolo, al dan niet in een meer, plas of
zwembad. Het traditionele toernooi-uitnodigingsoverzicht is dit jaar
recordlang! Kan niet missen met al die gezelligheid altijd. Geef je op
bij Marjolijn op vrijdagavond of per e-mail:
 marjolijnverbruggen@hotmail.com graag voor eind april, omdat we
nu eenmaal gebonden zijn aan  inschrijfdata.

8 en 9 juni: ons eigen Pinkstertoernooi, Boerhaavebad, Haarlem. Ben
je wel een DWT’er als je het niet kent? Voor alle seniorenteams van
DWT en dit jaar ook voor heren jeugd. Meer informatie volgt in het
volgende clubblad, op een DWT-site en op het informatiebord in het
clubhuis.

14 en 15 juni: BZ&PC Borculo. Alleen voor dames! Toernooi in een
natuurbad met overnachting in tenten bij het zwembad en feestavond
in een sauna-achtig zaaltje in Borculo.
Zie: www.abh-inter.net/waterpolo

21 en 22 juni: Noordkop, Den Helder. Even leuk als snel voorbij:
traditiegetrouw zaterdagmiddag heen en zondagmiddag terug. Voor
dames- en herenteams. Met kamperen, visjes eten en Odeklonje.
Zie: http://go.to/noordkop
Dit weekend zijn we ook gevraagd door VZV in IJmuiden (alleen
zaterdag) en door Aquanovio in Nijmegen. Na enig overleg met de
vaste toernooigangers hebben we gekozen voor Den Helder.

28 en 29 juni: Aquarius, Schagen. Het is de bedoeling dat we hier
met de pupillen en adspiranten heen gaan. Alleen op zaterdag zijn er
wedstrijden voor de jeugd. Het toernooi is ook voor dames- en heren-
teams, dus wie zin heeft kan zich opgeven. Dit toernooi gaan we
waarschijnlijk inzetten als alternatief voor het zomerkamp voor de
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jongeren. Pupillen en adspiranten: jullie horen hier nog van. Onder-
tussen: www.zvaquarius.nl

16 en 17 augustus: Zepta, Ter Apel. Zie ik daar een feesttent, een
meer, een Bermuda en Drie Musketiers? Voor dames en heren. Als je
nog nooit mee bent geweest, wat moeilijk voor te stellen is:
 www.zepta.nl

23 en 24 augustus: ZC Eijsden. Voor ons een nieuw toernooi. Maar
het wordt al voor de 29e keer georganiseerd. Plaats: buitenbad De
Treffer  in Eijsden. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dat ligt
ten zuiden van Maastricht en het is nog Nederland. Voor bondsheren
en district- en bondsdames. Vanaf vrijdagavond zijn we welkom,
zaterdagavond is er een disco-avond. Overnachting en feest zijn gra-
tis. Surf ook eens langs www.zceijsden.com

30 en 31 augustus: dit weekend zijn we uitgenodigd voor vier toer-
nooien: DAW Alkmaar, Spartacus Hasselt, PFC Rheden en Hellas-
Glana Sittard. We gaan meestal naar Alkmaar, voor de meesten een
bekend toernooi en lekker dichtbij huis. Natuurlijk reist er ook een
delegatie naar Hasselt af.

6 en 7 september: drie toernooimogelijkheden: Trivia Groningen,
ZV Vlaardingen en de Warande Oosterhout. Alledrie met kamperen
en feestavond enzo. Geïnteresseerden kunnen de uitnodigingen inzien
of zoek op internet.

Nogmaals: opgeven voor eind april bij Marjolijn, vrijdagavond in het
clubhuis of per e-mail!

Maar dat wordt een fraaie zomer!

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G
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Geloof in . . . . . . . . . . . . 
Door: Mieke en Fokkelina

Een terugblik op het verloop van Dames 2 in het huidige seizoen:
Met wie zijn we begonnen?
Fokkelina, Carola, Martine, Joke, Antonnette, Ebelien, Lisette, Jessi-
ca en Christine
Wie zaten er in de race voor Dames 2?
Karina, Linda, Mieke, Tera, Sabine en Francisca
Wie zijn er op dit moment nog over?
Fokkelina, Patricia, Joke, Sabine, Linda, Ilona, Mieke, Ebelien, Kari-
na en Jessica.
Wat is er gebeurd???
4 Zwangere kippen. De actie van Karina condooms uit te delen kwam
net te laat, het kwaad(?) was al geschied. 1 Ging er naar Dames 1, 1
naar Dames 3 en 1 hield er helemaal mee op. Omdat Dames 4 halver-
wege het seizoen is opgeheven, zijn Patricia en Ilona ons team komen
versterken. Zoals jullie hebben kunnen lezen is er heel wat veranderd
voor Dames 2. Veel verschuivingen waardoor er het heel moeilijk
was om een echt team te vormen. Ondanks alle veranderingen is er de
afgelopen weken gebleken dat Dames 2 toch uitgegroeid is tot een
goed team. Natuurlijk zijn niet alle wedstrijden even leuk geweest om
te zien en om te spelen, maar al met al is het toch een seizoen waar
we trots op kunnen zijn. Dit hebben we uiteraard niet alleen voor
elkaar gekregen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van Ben, Bart,
Robin en Raymond hebben we dit jaar veel geleerd en dit blijkt ook
wel uit de positie waarin we ons nu bevinden. We moeten nog 4
wedstrijden spelen, maar als we aanstaande zaterdag winnen zijn we
kampioen!! We weten dat we voor veel mensen in de Mickey Mouse
Poule spelen (kring 1e klasse) maar volgend jaar zitten we toch op het
niveau waar Dames 1 4 jaar geleden is begonnen.
Dus je weet maar nooit......................

Dames, geloof in jezelf! G
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De Pen
Door: Ben

Deze Pen van Ben is tevens de laatste uit een
serie van 3. Na bijna 4 jaar trainer te zijn van
de dames van DWT ken ik de vereniging
beter dan ik voor die tijd ooit had kunnen
bedenken. Wij hebben allemaal vooroordelen
over personen en ook over verenigingen.
Meestal negatief. In de praktijk blijken vele van deze vooroordelen
ongegrond. In iedere vereniging tref je mensen waar je heel goed,
goed en minder goed mee kunt opschieten. Vaak ligt het aan jezelf
naar welke kant de weegschaal doorslaat. Je moet openstaan voor
andermans mening en niet te snel oordelen. Na 4 jaar DWT voel ik
mezelf al een klein watertrappertje. Meestal blijf ik met plezier boven
water en soms als iemand weer eens aan mijn "poten" trekt dreig ik
onder water te gaan. Of ik dan wel of niet verdrink, hangt af van de
kracht van mijn beenspieren. En hoe langer je watertrappelt in je
leven des te kleiner is de kans dat je onder water blijft
Ook ik heb het gevoel na 4 jaar steeds minder onder water te raken bij
DWT. Ik mag zelfs heren 2 af en toe coachen en al levert dat meestal
een gelijkspel op, negatieve klanken heb ik tot op heden niet gehoord.
Ook na een invaltraining voor Koos bij de heren kwam ik na afloop
ongeschonden het bad uit. Het kan raar verkeren. Gelukkig, wil ik
zeggen. Je ergens prettig voelen is de basis voor alles. Dit is onder
andere ook de reden dat ik in principe het volgend seizoen de dames
weer onder mijn hoede neem, hopenlijk samen met mijn fantastische
collega trainers. Zowel het bestuur als bijna de complete damesselec-
tie stonden positief tegenover het continueren van mijn trainerschap
bij de dames van DWT. Omdat ik nog steeds progressie zie en een
leergierige, enthousiaste meidengroep aantref en die er in bezetting
anders uit ziet dan 4 jaar geleden heb ik aangegeven er een vijfde jaar
aan vast te knopen. Hopenlijk blijft het damespolo bij DWT de stij-
gende lijn vasthouden. Dames 1 in de bond en dames 2, ondanks 4
zwangere vrouwen, volgend jaar in het district, het niveau waar ik 4 
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jaar geleden met dames 1 ben begonnen. Knap werk Bart!! Ik bedoel
niet de zwangere vrouwen, maar 2x kampioen worden.

Ik hoop de Pen niet te lang in mijn bezit te hebben gehad. Maar he-
laas de inkt is op dus hoog tijd voor een andere Pen. Wie anders kan
ik een plezier doen om een leuk verhaaltje te schrijven dan mijn
nieuwjaarsvriendin ILONA. 
 G

Zuyderzee Masterscircuit
te Heerenveen
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 15 februari 2003 ben ik met Ok van Batenburg en Do-
nald Uytenbogaart naar Heerenveen gegaan om deel te nemen aan de
derde wedstrijd van het Zuyderzeecircuit. Ruim op tijd arriveerden
wij na een voorspoedige rit bij het zwembad "De Tellell. De organi-
satie was in handen van H.Z. & P.C.. Om 14.45 uur begon het in-
zwemmen en een half uur later was de eerste van de ruim 500 starts.
Er deden zo'n 200 deelnemers mee van 42 verenigingen. Zoals ge-
woonlijk heerste er een gezellige sfeer. Er werd ook goed gepresteerd.
Dat bewees o.a. Nic. Geerts (H 65+) met enige records. Donald werd,
zoals vaker, drie keer eerste bij de categorie H 55+. Jankees Boer was
niet mee, omdat hij in Berlijn was voor zijn werk.
Mijn resultaten waren (D 50+):
- 100 m. wisselslag in 1.39,9 min. le plaats
- 50 m. vrije slag in 0.36,5 min. 2e plaats
- 400 m. vrije slag in 6.46,4 min. 2eplaats

Met mijn tijd op de 400 m. vrije slag ben ik erg blij. Het is op één na
m'n beste tijd en tevens was ik maar liefst 17 sec. sneller dan 16 f
ebruari 2002 in dit  bad. Na een vlotte terugreis zette Ok mij om half
tien thuis af.
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Masters top 10 van 2002
Corine Kalbfleisch D 50+ : (50 tot 54 jaar)
Op een 25m baan:

50 m vrijeslag 0.36,3 min 3e plaats

400 m vrijeslag 7.03,2 min 4e plaats

800 m vrijeslag 14.43,8 min 2e plaats

1500 m vrijeslag 28.45,0 min 2e plaats

50 m rugslag 0.44,8 min 4e plaats

200 m rugslag 3.36,8 min 1e plaats

50 m schoolslag 0.45,7 min 3e plaats

200 m schoolslag 3.42,3 min 2e plaats

100 m wisselslag 1.36,8 min 3e plaats

Op een 50m baan:
50 m vrijeslag 0.36,7 min 3e plaats

100 m vrijeslag 1.26,7 min 3e plaats

 400 m vrijeslag 6.57,2 min 2e plaats

800 m vrijeslag 14.56,7 min 3e plaats

1500 m vrijeslag 28.02,4 min 2e plaats

100 m rugslag 1.49,3 min 3e plaats

200 m rugslag 3.42,0 min 2e plaats

50 m schoolslag 0.45,7 min 1e plaats

100 m schoolslag 1.45,7 min 3e plaats

200 m schoolslag 3.51,6 min 2e plaats

50 m vlinderslag 0.47,6 min 4e plaats

200 m wisselslag 3.48,4 min 3e plaats

Oplossing puzzel
S C H O O L B O U W E R

P E E E E

O N T V E T D R U I D E

N W E S O D E

S T E R R E N S T E L S E L

R S E P V

K T A L E N T E

R O G A E R Y K

E S P A T E L G

H T E U E

Z W E V E N D E K I E Z E R

W U E K E I O

E N G E L S D R A C H T

E E U A H A

T O N E E L S L Y T E N



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

Secretaris: A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm.: P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023 - 5 400 777
Voorzitter: Bart Wever

Dirk Schäferstraat 2
2033 RX   Haarlem
tel. 023 - 533 44 94

Agenda: Ingrid Lommerse
tel. 023 - 5 49 21 12

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

tel. 023 – 5 33 08 57
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023 - 5 27 29 89
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
Secretaris  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Zwem uren

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3

T. v. Giezen tel 023-5370099

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad

T.v. Giezen tel.023-537 00 99

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uurClubhuis

zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurBoerhaavebad


