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Reclame

Marianne Schillemans

tel.: 023-534 84 73

DW T website:

www.dwt-haarlem.nl

De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële tijdschrift

van zwemvereniging ‘De W atertrappers’

(DWT) en komt tien  keer per jaar uit.

In dit nummer:

Een voorzet van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sprint toernooi te Enkhuizen . . . . . . . . 5

Sprinttoernooi in Osnabrück! . . . . . . . . 5

Heren 2 op zomerreces . . . . . . . . . . . . . 6

Spelers update

Van de polocommissie . . . . . . . . . . . . . 8
2 juli geen training; Nieuwe seizoen start 23

augustus; Pupillen- en adspirantenbespreking

nieuwe seizoen; Poloroosterboekje ligt naar

verwachting 3 september klaar

DWT's minipolotoernooi . . . . . . . . . . . 9

Langebaan 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Leeftijdsbeperkingen bij het langebaan zwem-

men; Langebaan kalender 2004

De Pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Verenigings informatie . . . . . . . . . . . . 16



  2

Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Belofte maakt schuld! Inmiddels is de eerste bestuursvergadering in
de nieuwe samenstelling geweest en ik heb beloofd dat ik op deze
plek de leden op de hoogte zal houden van de dingen die ons zoal
bezig houden.

Tja, wat houdt een nieuw bestuur eigenlijk bezig tijdens zo'n eerste
vergadering. Het vorige bestuur heeft de vereniging zonder acute
problemen overgedragen. Dat gaf het nieuwe bestuur de gelegenheid
om de eerste vergadering te benutten voor een aantal organisatori-
sche zaken.

Allereerst de taakverdeling.  Daar waren we het gelukkig snel over
eens. 
Het dagelijks bestuur zal bestaan uit: 
Paula Lommerse Penningmeester
Teun Weustink Secretaris
Walja Karten Voorzitter
Daarnaast bestaat het (algemeen) bestuur uit:
Kitty Ungureanu Vice Voorzitter en Voorzitter Technisch

Overleg
Marianne Schillemans PR/Communicatie
Nic den Braven Algemeen ondersteunend

Een goede samenwerking tussen bestuur en de werkgroepen is na-
tuurlijk essentieel. 
Daarom zullen voor een van de volgende bestuursvergaderingen de
voorzitters van de verschillende werkgroepen worden uitgenodigd
om met elkaar van gedachten te wisselen over onder andere de huidi-
ge samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de manier
waarop een gezonde toekomst van DWT kan worden gewaarborgd. 
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Maar ondertussen nadert het nieuwe seizoen met rasse schreden. Dat
betekent dat er  nieuwe contracten met de (hoofd)trainers moeten
worden afgesloten. Door de positieve resultaten van het afgelopen
seizoen ziet het er naar uit dat we alle huidige contracten kunnen
verlengen. Ook volgend seizoen kunnen we daardoor over een stel
goede trainers beschikken. Wie weet welke sportieve successen daar
volgend seizoen uit voortkomen.

Rest mij iedereen alvast een prettige vakantie toe te wensen.

Walja Karten

Van de redactie

Laatste van dit seizoen
Dit is het laatste clubblad voor dit seizoen. De eerst
volgende verschijnt op 1 september. De deadline voor
het clubblad van september is 16 augustus.
Als je dus je zomerse avonturen, toernooi belevenissen
of wedstrijdverslagen in die uitgave gepubliceerd wilt
zien dan moet jouw kopij op 16 augustus bij de redactie
binnen zijn.

Jan en alleman een zonnige vakantie en
tot het volgend seizoen.

Michael.



Autorijschool Goes & Boonstra

www.goesboonstra.nl       023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra

Onder begeleiding van je

persoonlijke instructeur.

In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

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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Sprint toernooi te Enkhuizen
Dennis, Peter, Wouter en Tessa in de prijzen.
Door: Aloys Wijckmans

Zaterdag 24 april vertrokken 10 zwemmers/sters naar Enkhuizen om
te starten tijdens het sprinttoernooi te Enkhuizen. In het totaal ver-
schenen zwemmers/sters van 8 verenigingen aan de start.
Een gezellig toernooi, waar door onze dames en heren goed gepres-
teerd werd.
Niet iedereen in de prijzen, maar wel bijna iedereen minsten 1 pr.
Dennis mocht de hoogste plek bestreden op de 50m schoolslag. Hij
zwom een pr. en clubrecord van 33.95. Op die afstand deed wouter
het in zijn leeftijdscategorie ook goed. Hij werd 3e in een pr. van
38.47. Tessa mocht 2 keer het podium betreden: ze werd 2e op de
50m schoolslag en 2e op de 50m vrijeslag. Op die afstand zwom een
vet pr en de A-limiet van 31.18.
Peter werd 3e op de 50m rugslag.
Pr's waren er verder voor Ceyda, Yunus, Fien en Robbert. Mara
startte 3 keer op de 25m en bleef steeds net naast het podium.

Sprinttoernooi in Osnabrück!
Op 29 augustus 
Door: Aloys Wijckmans

Op zondag 29 augustus is er weer een -
sprinttoernooi in Osnabrück.
Het ligt in de bedoeling om daar weer naar
toe te gaan. Als het lukt gaan we zaterdag
weg en proberen we onderdak te krijgen bij
gezinnen van Dodesheide. Er bestaat ook de
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mogelijkheid om voor  2,50 te overnachten in de Turnhalle. De start-
gelden bedragen ca.  17,50 per persoon voor 4 afstanden en een
estafette. De kosten voor vervoer worden verdeeld over de deelne-
mers en bedragen ca.  27,50 per persoon. Zelf zorgen voor eten en
drinken.

De wedstrijd zal om ca. 17.30 uur afgelopen zijn en dan verwachten
we weer om 21.15 uur teug te zijn.
Zwemmers die aan dit toernooi mee willen doen moeten zich vóór 2
juni melden bij Aloys.
Wellicht kan er ook overwogen worden om zondagsochtend te ver-
trekken. De wedstrijd begint om 11.00 uur en als we om 7.30 wegrij-
den kunnen we op tijd zijn!

Heren 2 op zomerreces
Door: Michael

Niet alleen heren 1 en de minipolo
teams doen het dit zomer seizoen wat
kalmer aan. Maar ook heren 2 gaat het
dit jaar op deze wijze aanpakken.
Er wordt namenlijk gehoopt dat wij,
met alle opgespaarde zomerse energie ,
er aankomend seizoen dan bijzonder
flink hard tegenaan kunnen gaan. Zodat
wij dan vervolgens de winterstop in gaan met een grandioze hoe-
veelheid punten en zodoende weer rustig aan kunnen doen in de
aanloop naar de volgende zomer vakantie. Die wij dan weer met
talloze vermoeiende, nog nader te bepalen,  activiteiten kunnen vul-
len.
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Nu moet u niet denken dat u ons de hele zomer, al bloederige zeer
gevoelige van die pimpel paarse aambeien kwekend, zittend op een
welbekend terras in laveloze apathie kunt aantreffen. Nee wij heb-
ben, zoals altijd eigenlijk wel, bepaalde bezigheden. Fan mail beant-
woorden, biljarten, een enkel toernooi bezoek en genezen van een
schrijnend vocht te kort zijn daarvan volgens mij wel de belangrijk-
ste. Alleen dit jaar doen wij het gewoon allemaal iets kalmer aan.

Mocht u deze zomer toch nog van ons verfijnde waterpolo spelletje
willen genieten. Dan moet u één van de, door heren 2 spelers be-
zochte toernooien bezoeken.
Het puikigste topje van heren 2 is namenlijk op één van de volgende
toernooien in vol ornaat aanwezig.

- Ons eigen DWT Pinkster toernooi. Uiteraard. Als dit gelezen
wordt is dit toernooi al voorbij gespeeld en over.

- Het toernooi van Noordkop in Den Helder. Op dit toernooi staat
het onbeperkt eten van gebakken tongetjes, bier en ouderwetse
Noord Hollandse gezelligheid op de eerste plaats.

- Het toernooi van Spartacus in het schone Vlaamse Hasselt. Dit
toernooi staat garant voor een overtuigende gastronomische erva-
ring en tevens sluit de bar nooit.

In het wild zijn wij natuurlijk regelmatig te bezichtigen op de vrije
vrijdag avond training in het Boerhaavebad. En tijdens de aanslui-
tende ‘waar hebben we het nu eigenlijk allemaal over’ discussie aan
de bar in het clubhuis.

Spelers update

Alles is nu nog een beetje in donkere duisternis gehuld. Het eerst
volgende poloboekje gaat daar waarschijnlijk verandering in breng-
en. Tot die tijd is er eigenlijk nog niets definitiefs bekend.
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Van de polocommissie

Lekker snel klaar met lezen deze maand.

2 juli geen training
Op vrijdag 2 juli is er geen gelegenheid om te zomeravondtrainen.
Dit vanwege onderlinge wedstrijden van wedstrijdzwemmen.

Nieuwe seizoen start 23 augustus

Pupillen- en adspirantenbespreking nieuwe sei-

zoen

Dinsdag 24 augustus is de eerste training van het nieuwe seizoen
voor de minipoloërs, pupillen en adspiranten. We verzamelen die
dag met alle kinderen en ouders om 18.00 uur in het clubhuis om een
aantal dingen van het nieuwe seizoen door te praten. Het is belang-
rijk dat je hierbij bent, dus schrijf het nu alvast in je agenda!!!

Poloroosterboekje ligt naar verwachting 3 sep-

tember klaar

Een fijne zomer iedereen!

namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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DWT's minipolotoernooi
op 18 april.
Door: Toos Goedkoop

Wij als DWT waren aan de beurt om een  toernooi te organiseren.
Het was niet in het Boerhaavebad (onze thuisbasis) maar in De Pla-
neet, dus toch nog wel lekker dichtbij. Het begon om 14.30 uur en
zoals altijd is het vanaf de start een drukte van belang, je moet overal
op letten. Maar ik moet zeggen, het team dat ik altijd train op de
zondagmiddag (de allerjongsten van de club), gedroeg zich voor-
beeldig! Je kan al echt merken dat het een vriendenclubje wordt, dat
is heel leuk. Ook gaat het steeds beter, zoals het samenspelen en
gooien op het doel, ik was heel trots op de jongens.
Zoals altijd werd het toernooi druk bezocht en ook zaten er veel
ouders op de tribune en was er genoeg begeleiding.
Er werd op limonade en lekker cake getrakteerd en alle spelertjes
kregen als herinnering een prachtig vaantje.
Na afloop was iedereen die meegeholpen heeft van DWT erover
eens dat het een geslaagde happening is geweest.



Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u

van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.thoolen.nl
tel.: 023-5100525

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-

kwartier aan het Marcelisvaartpad.

Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Langebaan 2004
Door: Gé Luttikhuizen

Spaarnwoude wordt dit jaar gehouden in de kanobaan op zondag 20
juni. Er wordt mooi weer verwacht. Waarom? Aan het einde van de
vorige eeuw was je elk jaar benieuwd of Spaarnwoude wel door zou
gaan. Dit in verband met een te lage watertemperatuur. De afgelopen
jaren is het echter geregeld stralend weer en heerlijk warm, dus
Sinds Viki Boviatsis een drietal jaren, vanaf 2001, als langebaan-
zwemster voor DWT is uit-gekomen, zit het langebaan-zwemmen bij
DWT in de lift. Heel geleidelijk is er een groepje bij onze vereniging
ontstaan, dat het langebaan-zwemmen leuk vindt. Bijbehorend (en
veel belangrijker) zijn er ook ouders, die het op zich hebben geno-
men om deze zwemmers/-sters te begeleiden. Dat betekent voor hen:
inschrijven en op de langebaan aanwezig zijn om allerlei hand- en
spandiensten te verrichten voor de langebaan-zwemploeg.
Elders in het clubblad staat de langebaan-kalender. Hierin kun je
zien, dat je ook in de grote vakantie je naar hartelust in het buitenwa-
ter een lekker stukje kunt zwemmen. Voor leden, die te veel willen
zwemmen, is er een tabelletje tot welke grens je mag; leeftijdsbeper-
kingen!
Aanmelden wedstrijdzwemmers bij: 
Aloys Wijckmans tel. 023 - 5359397
Aanmelden prestatietochten één uur vóór de start bij een tentje.

Ben je geboren voor 1989 (meisjes) en voor1988 (jongens), dan kun
je aan elke langebaan meedoen, want onderstaande nummers staan
altijd (voor 92 % waar) in het programma.

! 2 km schoolslag en/of vrije slag, zowel voor dames als heren
! 1 km schoolslag en/of vrije slag Masters, zowel voor dames als

heren
! 1000 meter prestatietocht
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Let Op:
Heb je aan wedstrijdzwemmen gedaan en doe je nu aan waterpolo
(of andersom?), maar je hebt nog nooit aan een langebaan meege-
daan, dan kun je bij jezelf in overweging nemen om dat toch maar
eens te doen, want de kans is groot, dat je op een later tijdstip in je
leven tot de ontdekking komt, dat je in je zwemmersloopbaan iets
belangrijks gemist hebt en een prestatietocht is daarom bij uitstek de
gelegenheid om dit gemis teniet te doen, bovendien gaat het aanmel-
den heel gemakkelijk, want je kunt tot drie uur bij een kraampje bij
de finish en voor restaurant "het Buitenhuis" terecht om je in te
schrijven tegen betaling van 2,50 euro voor de verfrissing en verras-
sing als je weer terug bent.

Leeftijdsbeperkingen bij het langebaan zwem-

men

meisjes:
een langebaan
zwemster behoort
tot de groep

vanaf 1-10-2003
t/m 30-9-2004
en geboren in:

jongens:
een langebaan
zwemmer behoort
tot de groep

Open water zwemmen:
leeftijdsbeperkingen volgens
het KNZB reglement

minoren 6 1992 minoren 6 max 1500 meter per dag
max. 2 starts per dag

junioren 1 1991 junioren 1 max 3000meter per dag
max 2 starts per dag

junioren 2 1990 junioren 2 max 3000meter per dag
max 2 starts per dag

jeugd 1 1989 junioren 3 max 5000meter per dag
max 2 starts per dag

jeugd 2 1988 junioren 4 geen beperkingen

senioren - D1 1987 jeugd 1 geen beperkingen

senioren - D2 1986 jeugd 2 geen beperkingen

senioren - open 1985 senioren - H1 geen beperkingen

senioren - open 1984 senioren - H2 geen beperkingen

senioren - open 1983 senioren- open geen beperkingen
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Langebaan kalender 2004

datum
za.

plaats
max af-
stand in

km

datum
zon.

plaats
max af-
stand in

km

12 juni Gorichem -ovb 13 juni

19 juni Vriezeveen 3 / 10 20 juni Spaarnwoude 2 / 5

26 juni Scheerwolde 5 27 juni Breukelen 2

3 juli Sluis 3 4 juli
Sluis
Bodegraven

8
2

10 juli Oss 2 11 juli
Culemborg - in de
Lek

6

16 juli Tilburg Open WNK 3 / 5

17 juli Tilburg Open WNK 10 18 juli Eersel 2

24 juli Wijk en Aalburg 5 25 juli Geesterambacht 2

31 juli AnnaPaulowna 3 1 aug.
AnnaPaulowna
Hoorn

16
2 / 5

7 aug.
Strijen
Breskens

2
?

8 aug. Leiderdorp 2

14 aug. Ijselmeer-marathon 22 15 aug.

21 aug. Bussloo 2 22 aug.

28 aug.
Middelburg
Stellendam

2
3

29 aug. Stadskanaal 3

4 sept.
Goes
Rhederlaag

2
8 / 16

5 sept. Vlissingen 2 / 5

11 sept. Oosterhout 3 12 sept. Roermond 2



DWT-HANDDOEKEN TE KOOP!

Wil je een leuke, kleurige handdoek van DWT kopen?

Voor slechts 8 euro per stuk zijn de handdoeken

verkrijgbaar in het clubhuis van DWT op elke

vrijdagavond rondom 18u30 en 19u30.

Opgepast... beperkte oplage, dus wees er snel bij!

Uw makelaar voor Haarlem en omgeving

Aan alle leden van “De Watertrappers” geven wij 10% kor-
ting op de courtage bij aan of verkoop van een woning. 

MQ Makelaardij
Erik Ran, Paul Ran
Gasthuisvest 4143
2011 EV Haarlem
023 – 531 94 40

www.mqmakelaardij.nl
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De Pen
Door: Patrick Velthuis

Allereerst wil ik Ronnie nog even bedanken voor
het doorgeven van de pen 
(een blaadje bier, was het toch?)
Ik ben dus Patrick Velthuis, ben 25 jaar
en nu ongeveer 12 jaar lid van dwt. 
Ik ben sinds 2 ½ jaar een van de bewoners van de Stephen-
sonstraat 59, met mijn huisgenoten Rob Goedkoop en Bart Wever.
Sinds februari is Rob op uitzending naar Bosnië, dus op dit moment
hebben wij gezelschap van zijn zusje Mieke (op een enkele Idolsfi-
nale na is dat nog best uit te houden tot nu toe). Ik speel op dit mo-
ment in Heren 3, waarmee we helaas net niet gepromoveerd zijn,
maar ja, het is niet anders. Ergens in een ver verleden heb ik ooit
eens op schaatsen gezeten, maar de hele tijd(6 jaar) rondjes schaat-
sen op een ijsbaan begon me een beetje te vervelen. Ik ben toen gaan
zwemmen( reddend zwemmen bij een club uit spaarndam. Mijn
klasgenoot Rob vroeg toen of ik niet eens mee wilde trainen. Sinds-
dien zit ik op waterpolo en heb ik o.a. een aantal leuke toernooien
meegemaakt (waaronder natuurlijk het paastoernooi bij ZWV in
Zaandam, een toernooi Denemarken (noordelijker is niet altijd kou-
der) of de modderpoel in Ter Apel.

Nu waren er een paar mensen, die zeer graag de pen van mij over
wilden nemen ( iemand vroeg zich tijdens een etentje hardop af wie
nu de pen had, omdat hij hem gelukkig nog niet heeft gehad en een
ander bood me een basisplaats in het vijfde), maar ik geef de pen
toch aan:

Onze hofleverancier van Zuid-Afrikaanse Toverdrank en kenner van
vele drinkspelletjes: Nicholas



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16

2014 CS  Haarlem

tel. 023-5246256

algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink

Pieter Maritzstraat 38 zw

2021 RC  HAARLEM

tel. 023-5311178

weustink@12m ove.nl

Penningm .: P. Lomm erse

Zwanebloembocht 88

1991 GL V elserbroek

tel. 023-5492112

Leden admin istra tie

I. Rohling

Dilles traat 3

2034 M N  H aarlem

tel. 023-5338993

Clubh uiswerkgroep

Clubhuis : 023-5400777

Voorzitter: M ieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186

2033 D W H aarlem

tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lomm erse

tel. 023-5492112

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

Voorzitter S. Van  Dijk

tel. 023-5272989

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M. V erbruggen

Diaconessenplein 89

2012 JX  H aarlem

tel. 023-5314120

Zw emw erkgroep

Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14

2033 CV  Haarlem

tel. 023-5352011

Synch roonzw emmen

Sec retaris  S. M eurs

Beveland 82

2036 GP  Haarlem

tel. 023-5334066

Zwem uren

Leszwemmen:

In het Boerhaavebad op vrijdagavond

17.30 -18 .30 uur: A , B  en  C d ip loma

W. B akker tel.023-5625656

18.30 -19 .30 uur: over ige d iplom a's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567

In de Planeet 2  op zaterdag

08.00 -09.00 uur A dip loma

09.00 -10.00 uur B  & C d ip loma, zwemv.heid  1t/m  3

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zw emm en voo r volw assenen  (Het uur U ):

vrijdag 21.00 - 22 .00 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhu is

zwemm en:    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

vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag 07.15-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:

M inipolo

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Adspiranten (o 14)

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Heren  jeugd

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad

He rens electie

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

Heren 3, 4, 5 

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad

Dames 1  t/m  4

dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad


