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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De dagen worden weer korter en de avonden
langer… Dat betekent dat ‘het seizoen' is begon-
nen. De trainingen zijn weer volop in gang en de
eerste wedstrijden zijn al weer achter de rug. 

Inmiddels werken bestuur en de werkgroepen ook volop aan een
gemeenschappelijk beleidsplan. Dit moet ons helderheid en houvast
geven voor de komende jaren over de koers van de vereniging als
geheel en van de afzonderlijke sectoren. De werkgroepen zijn al
enthousiast begonnen met het uitwerken van vragen als waar willen
we over 3 tot 5 jaar staan en wat zijn onze sterke en zwakke kanten. 

We laten ons verder via de zwembond als vereniging ‘doorlichten'.
Daardoor kunnen we zien waar we ten opzichte van andere vereni-
gingen goed en minder goed doen als het gaat om bijvoorbeeld be-
leid, accommodatie, kader, communicatie en samenwerking etc.

Via de Hogeschool Holland hebben we bovendien hulp van een stagi-
ar. Zijn naam is Jasper Slager en hij is 2e jaars student aan de Hoge-
school van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding,
opleiding Sport, Management & Ondernemen. Jasper is lid van een
mountainbike vereniging, heeft CIOS afgerond en heeft affiniteit met
zwemmen door het geven van zwemles en afnemen van examens.
Het komende half jaar gaat Jasper voor ons na wat belangrijke ont-
wikkelingen van buiten op ons afkomen en waar we bij het opstellen
van het beleidsplan rekening mee moeten houden. 

Al deze activiteiten zijn er op gericht om op de volgende algemene
ledenvergadering in april 2005 het beleidsplan vast te stellen. Maar al
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Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons erelid

Henk Scholten

Namens DWT willen wij Henk bedanken voor zijn jarenlange
inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.

Het Bestuur

eerder zullen de leden en het kader gevraagd worden om hun reactie.
Als bestuur vinden we het namelijk belangrijk dat iedereen voldoen-
de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven. Wil je al eerder rea-
geren dan kan dat natuurlijk ook, bijvoorbeeld door ons te mailen via
de website (www.dwt-haarlem.nl). Ga daarvoor naar de pagina van
het bestuur en klik op de naam van het bestuurslid dat je nodig hebt
en mail je vraag of opmerking! We horen graag van je. 
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Van de polocommissie
Door: Thijs

Minipolotoernooi zondag 10

oktober
Op zondag 10 oktober is het weer
zover, het minipolotoernooi van DWT.
Ook deze keer wordt het toernooi georgani-
seerd in De Planeet. De kleedkamers gaan om 1
4.15 uur open, de wedstrijden beginnen om 14.30 uur. Wil je graag
helpen of heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met Rob-
bert Henrichs: (023) 536 42 40 of
robbert.henrichs@hccnet.nl

Aspirantentrainer gevraagd
Zit u op zondagmiddag thuis te zappen en vraagt u zich of u niks
beters te doen heeft? Dan is dit uw kans. We zoeken namelijk een
waterpolotrainer voor de aspiranten onder de 14 op zondagmiddag
van 16.30 uur tot 17.30 uur in het Boerhaavebad. Belangstelling?
Vragen? dan kunt u altijd terecht bij iemand van de polocommissie of
stuur een mailtje naar waterpolo@dwt-haarlem.nl

Geen training
Op zondag 10 oktober is er vanwege het minipolotoernooi geen trai-
ning in het Boerhaavebad. Aspiranten kunnen in De Planeet trainen
van 12.00 tot 13.30 uur.

Vier heren op scheidsrechterscursus
Raymond (heren 1), Stefan, Kim (beiden heren-jeugd) en Tim (heren
5) gaan op scheidsrechterscursus. Op vijf theorie-avonden leidt
DWT-scheidsrechter Ton Vermeer de cursisten op tot scheidsrechter
voor kring- en bondswedstrijden. HEEL VEEL SUCCES HEREN!
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HET IS WEER HERFST, DUS TIJD VOOR DE
***DROPPING***

Woensdag 20 oktober zijn alle waterpoloërs vanaf 12 jaar uitge-
nodigd voor de traditionele herfstvakantiedropping!

Het belooft een spannend avontuur, compleet met opdrachten en
puzzels te gaan worden! In groepjes zul je gaan wandelen, op

zoek naar De Weg Terug naar huis…
Het begint om 20.00 uur.

Laat je je trainer even weten of je ook komt?

Tot ziens op 20 oktober!

PS vergeet je wandelschoenen en winterjack niet…

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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Kyara en Tessa winnen samen 7
medailles tijdens Alliance
Sprinttoernooi
Door: Aloys Wijckmans

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen was op zondag 12 sep-
tember te Zaandam. Zo'n 14 zwemmers/sters van DWT namen aan
deze wedstrijd deel. Tijdeens een sprinttoernooi worden alleen 50
meters gezwommen en soms zit er ook de 100m wisselslag bij.
Kyara en Tessa waren van DWT het meest succesvol. 
Kyara beklom 4 keer het podium en Tessa 3 keer. Drie keer stonden
ze samen op het podium!

Op de 100m wisselslag en de 50m schoolslag veroverde Kyara Goud
en op de 100m wisselslag en de 50m vrije slag behaald ze zilver.
Tessa werd eerste op de 50m vrij en 2e op de 100m wissel en 50m
schoolslag.
Verder goed prestaties van Mara en Susanne; veroverden 2 medailles.
Op de 100m wisselslag haalden ze maar liefst ca. 7 seconden van hun
pr. af.
Ook waren er medailles voor Nicolette; op de 50m vlinderslag en
100m wisselslag.
Niet in de prijzen maar wel goede verbetering van het PR realiseerde
Myrthe; maar liefst 5 sec. sneller op de 50m rugslag. Fatmagül verbe-
terde haar tijd op de 50m schoolslag met maar liefst 5 sec.

Voor eerst verschenen Ilknur en Halise aan de start. Zij zwommen
nog in de prijzen maar lieten een sterke indruk achter en als ze zo
door gaan komen de medailles van zelf.

Bij de jongens zwom Wouter een knap pr. de 100m schoolslag en
behaalde daarmee een Gouden Medaille.
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Uitslag zzc Alliance Sprinttoernooi

Prognr: 1a 50m Vlinderslag m. min. 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.46.50 0.44.91*
2 Mara Burden 0.43.69 0.45.08

Prognr: 3 50m Vlinderslag M 92/83
1 Kyara van der Sluis 0.35.10 0.34.76*
2 Nicolette Knape 0.37.00 0.36.51*
3 Anouk Rossel 0.44.78 0.47.43
4 Yesim Koycu 0.50.05 0.50.26

Prognr: 4 50m Vlinderslag J 92/83
1 Wouter van de Bor 0.40.93 0.35.09*
2 Yunus Karaca 0.40.96 0.40.66*

Prognr: 5a 50m Rugslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.43.22 0.43.10*
2 Mara Burden 0.46.75 0.46.04*
3 Fatmagùl Özkurt 0.51.59*
4 Halise Gultekin 0.57.27*

Prognr: 7 50m Rugslag M 92/83
1 Nicolette Knape 0.38.35 0.38.76
2 Tessa Wijckmans 0.42.91 0.41.00*
3 Ceyda Karaca 0.45.26 0.45.40
4 Myrthe Rossel 0.54.04 0.49.07*

Prognr: 9a 100m Wisselslag m. min 5 / 6
1 Mara Burden 1.41.06 1.34.53*
2 Susanne van Kleef 1.40.23 1.34.84*
3 Fatmagùl Özkurt 1.48.92*

Prognr: 11 100m Wisselslag M 92/83
1 Kyara van der Sluis 1.20.00 1.19.82*
2 Nicolette Knape 1.18.97 1.22.07
3 Tessa Wijckmans 1.20.91 1.23.75
4 Ceyda Karaca 1.33.42*

Prognr: 12 100m Wisselslag J 92/83
1 Wouter van de Bor 1.18.98 1.19.53
2 Yunus Karaca 1.33.53 1.33.39*

Prognr: 13a 50m Schoolslag m. min 5 / 6
1 Ilknur Basdemircan 0.48.81*

2 Susanne van Kleef 0.49.28 0.49.04*
3 Fatmagùl Özkurt 0.55.75 0.50.29*
4 Mara Burden 0.49.02 0.51.40

Prognr: 13b 50m Schoolslag m. min 3 / 4
1 Halise Gultekin 1.01.16*

Prognr: 15 50m Schoolslag M 92/83
1 Kyara van der Sluis 0.40.00 0.42.40*
2 Tessa Wijckmans 0.40.78 0.42.53
3 Nicolette Knape 0.41.57 0.43.35
4 Ceyda Karaca 0.44.43 0.44.66
5 Anouk Rossel 0.46.38 0.47.00
6 Myrthe Rossel 0.50.96 0.52.24
7 Yesim Koycu 0.50.78 0.54.51

Prognr: 16 50m Schoolslag J 92/83
1 Wouter van de Bor 0.38.47 0.37.54*
2 Yunus Karaca 0.46.72 0.47.04

Prognr: 17a 50m Vrijeslag m. min. 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.37.31 0.38.96
2 Mara Burden 0.39.00 0.39.34
3 Ilknur Basdemircan 0.40.94*
4 Fatmagùl Özkurt 0.42.42*

Prognr: 17b 50m Vrijeslag m. min. 3 / 4
1 Halise Gultekin 1.03.46 1.02.19*

Prognr: 19 50m Vrijeslag M 92/83
1 Tessa Wijckmans 0.31.18 0.32.24
2 Kyara van der Sluis 0.31.50 0.32.68
3 Nicolette Knape 0.33.39 0.34.28
4 Ceyda Karaca 0.35.28 0.37.09
5 Anouk Rossel 0.35.70 0.37.43
6 Myrthe Rossel 0.39.74 0.39.72*
7 Yesim Koycu 0.39.51 0.40.06

Prognr: 20 50m Vrijeslag J 92/83
1 Wouter van de Bor 0.31.79 0.32.05
2 Yunus Karaca 0.35.77 0.35.92



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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Ingezonden brief van de Sint

Geachte J-REZ

Enige tijd geleden ontvingen wij in Spanje een brief van U. Wij zijn
er blij mee dat U dat nu al doet. Zo kan de " PLANPIET" alvast gaan
plannen voor de komende Sinterklaastijd in Nederland. In uw brief
vraagt U of de Sint en zijn Pieten weer een bezoekje willen brengen
aan de kindertjes die bij DWT voor hun zwemdiploma bezig zijn.
Natuurlijk komt Sint graag langs in jullie clubgebouw. Sinterklaas
heeft van de " PLANPIET" begrepen dat dat zal zijn op:
ZONDAG 21 NOVEMBER VAN 15.00 UUR TOT 16.00 UUR.
Tegen die tijd informeren jullie de kinderen maar even wat jullie
allemaal precies gaan doen en hoe ze zich op kunnen geven, dan hoor
ik dat te zijner tijd wel van U. Sint is wel benieuwd naar al die water-
ratjes. Ik verheug me er al weer op naar Nederland te vertrekken en
de Pieten zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
Nou J-REZ succes met de zwemlessen en tot zondag 21 november
2004.

Groeten van sint en zijn pieten uit het warme Spanje.

Nieuws uit de planeet

Als uurleider wil ik graag een paar mededelingen doen die ik op
zaterdag 11 september '04 aan de aanwezige ouders al mondeling heb
meegedeeld.
• Als U het zwembad binnenkomt meld U uw kind bij de tafelda-

me. Ook als het druk is en er een rij staat. Wij willen graag weten
hoeveel kinderen er zijn.

• De kleedhokjes die wij mogen gebruiken zijn de nummers 5 en 6,
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de achterste twee. De ouder die het kind helpt met omkleden kiest
de kleedkamer die bij zijn/haar geslacht hoort, ook als het kind
niet van hetzelfde geslacht is. Met name de dames die zich moe-
ten omkleden vinden het niet prettig als vaders hun dochters ko-
men helpen. U gebruikt dan dus de herenkleedkamer.

• Als de kinderen de kleedkamer verlaten wachten zij bij de deur
die toegang geeft naar het zwembad en de douches. Dus nog in de
gang bij de kleedkamers. Daar zal een van de lesgevers staan om
de kinderen op te vangen en om 8.00 uur naar het zwembad te
brengen, als zij van 8.00 tot 9.00uur zwemmen. Voor de kinderen
die van 9.00 tot 10.00uur zwemmen geldt hetzelfde. Ook zij wor-
den opgevangen bij de deur die toegang geeft tot het zwembad en
de douches door één van de lesgevers. Dit in verband met nieuwe
regelgeving.

Alvast mijn dank voor Uw medewerking, Harrie van Geldorp.

Chimpie-Champ
Hallo jongens en meisjes tussen de 5 en 11 jaar.

Op 30 oktober a.s. organiseert de J-Rez een avontuurlijk uitje naar
Chimpie-Champ. Chimpie-Champ is een spannende speeltuin met als
thema de Jungle.
We gaan 30 oktober weg om 12.30 uur en jullie ouders mogen jullie
om 17.00 uur weer bij ons clubhuis ophalen. De kosten voor dit uitje
zijn E 8,00 per persoon. Hiervoor krijg je niet alleen speelplezier,
maar ook een paar keer drinken, een lekker patatje en een ijsje.
Vul het formuliertje onder de kleurplaat in en lever dit in bij de tafel-
dames of trainer.
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C--------------------------------------------------------------------------------
Chimpie-Champ
Naam: ........................................................ Leeftijd: …. Jaar
Telefoonnummer:.............................................



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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Athene 2004
Door: Gé Luttikhuizen

Deze zomer heb ik enorm genoten van veel sport op de televisie?
Heerlijk, als je even dacht: ik wil wat leuks zien en met veel span-
ning. Hup, knop in en je had het: SPORT en ... er leek wel geen einde
aan te komen. Ben je lang op vakantie geweest? Dan heb je dus heel
wat gemist.
Achtereenvolgens kregen we voorgeschoteld:
Tennis op Roland Garros in Parijs met de onverwachte winnaars:
Gaston Gaudio(man) en Anastasia Myskina (vrouw)
Voetbal in Portugal. Het EK 2004 met de (ook al) onverwachte win-
naar:Griekenland
Tour de France met de toch weer winnaar ( zesde keer) en sportkei:
Lance Armstrong
En als uitsmijter de
Olympische Spelen in Athene met ontzettend veel gouden, zilveren
en bronzen plakken.

Voor sporters zijn deze vierjaarlijkse ontmoetingen het EINDE. In
principe is het al een hele eer om er aan mee te doen, maar voor
sommigen telt alleen het halen van een medaille. Degenen, die alleen
hiervoor gaan hebben een probleem, want andere sporters werken
daar niet aan mee.
Enkele gebeurtenissen vond ik opvallend, zoals de twee wegwedstrij-
den aan het begin van de Spelen. Ze zijn me bijgebleven en mis-
schien is het wel aardig om er iets over te zeggen.
De wegwedstrijd voor mannen bij het wielrennen: zaterdag 14 augus-
tus, een dag met veel hitte.
De winnaar Paolo Bettini is duidelijk de sterkste renner op die dag.
Tijdens de hele rit laat hij verschillende keren zijn vorm zien door
actief voorin te zitten. Bij zijn ontsnapping in de voorlaatste ronde
aan het begin van de enige echte klim, kort en steil, kan alleen een
Portugees, Sergio Paulinho, hem volgen. Samen werken ze eraan om
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de voorsprong uit te bouwen en vast te houden. Van de Portugees
vind ik het buitengewoon sportief dat hij geen pogingen onderneemt
om als eerste over de streep te gaan. Je kunt je voorstellen, dat deze
wielrenner tijdens de laatste fase bij zichzelf heeft gedacht: "Bettini
is toch de betere, laat hij maar de gouden plak, ik heb in ieder geval
het zilver en wat zullen ze in het dorp opkijken nu ik met een medail-
le thuis kom."
Een dag later is de wegwedstrijd voor vrouwen: zondag 15 augustus.
Gelukkig voor de vrouwen is het minder warm, maar in de eindfase
gaat het iets anders. De Duitse wielrenster Judith Arndt is geregeld
voorin actief, nadat Leontien van Moorsel uitgeschakeld is. In de
eindfase met nog twee ronden te gaan, ontsnapt de Australische Sara
Carrigan door er alleen vandoor te gaan. Ze krijgt een redelijke voor-
sprong. Tot het einde
volhouden zal niet lukken. De Duitse Arndt is belust op een resultaat
en die dag ook in vorm. Zij rijdt een tijdje later weg van de kopgroep
om Carrigan in te halen. Niemand kan haar volgen. Het inhalen gaat
met een vast tempo. Ze rijdt naar de Australische toe en gaat deze
gewoon voorbij. De Australische haakt meteen aan. Samen moeten
ze ervoor zorgen dat ze niet door de achtervolgers ingehaald worden.
Heel opmerkelijk neemt de Australische geen één keer de kop over.
Hoewel de Duitse aangeeft dat ze van de ander ook kopwerk ver-
wacht, blijft Carrigan in de luwte meerijden. De Judith Arndt doet
dus het zware werk en de Sara Carrigan kan haar krachten sparen. Je
kan op je klompen aanvoelen wat er aan het eind bij de finish gaat
gebeuren. En inderdaad. In de laatste meters voor de finish zet de
Australische even aan, gaat als eerste over de eindstreep en wordt
uitgebreid geknuffeld. Judith Arndt gaat als tweede over de finishlijn,
steekt even haar hand op in de geest van: "Hallo, ik ben er ook" en
verdwijnt vervolgens uit beeld. Uiteraard krijgt ze een zilveren me-
daille en dat is een hele prestatie.
Achteraf blijf je in dit geval met de vraag zitten of de Australische
wielrenster Sara Carrigan sportief gereden heeft. Zij had natuurlijk
gewoon regelmatig even de kop moeten overnemen van haar Duitse
rivale. Maar kon ze enige tijd na het aanhaken niet, was ze te moe,
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aan het eind van haar krachten en was de komst van Arnt eigenlijk
een soort geschenk uit de hemel? Na een poos in de luwte rijden,
heeft ze ongetwijfeld weer wat extra kracht opgedaan. Ze zit in het-
zelfde schuitje als Arndt en dan maak je er samen wat van. Mijn
mening is daarom: onsportief gedrag van Sara. Het is namelijk geen
Tour de France of een andere gelijksoortige weg-
wedstrijd, waarbij ploeg- en sponsorbelangen een hoofdrol spelen.
Het is een individuele wedstrijd. En hoe is de ontvangst Sara thuis?
Misschien worden er wel moeilijke vragen gesteld, waardoor de
glans van de medaille verdwijnt.
We zullen dit nooit te weten komen.

Redactie zoekt hulp

De redactie zoekt per 1 januari 2005 een
aantal helpers voor het in elkaar vou-
wen, nieten en verzend klaar maken van
het clubblad.
Dit gebeurt 10 keer per jaar ( alleen juli
en augustus niet ) zo rond de 25ste van
iedere maand in het clubhuis. Je bent
dan, afhankelijk van het aantal mede
helpers ongeveer 1 uur bezig.
We proberen het altijd op een vrijdag avond te laten uitkomen maar
in overleg is natuurlijk veel mogelijk.

Wil je ook wel wat voor je vereniging doen of wil je er meer over
weten dan kan je bellen  met:
Michael Woolthuis 023-5357555 (redacteur)
Robert Henrichs 023-5364220 (stencelaar)

Mailen kan ook en wel met michael@halloo.demon.nl
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De Pen
Door: Nicholas

Een dag leep ik door me achtertuin op zoek
naar wat impala's (een sort bok) voor ons
"Pootjiekos" (een sort hutspot met veel vlees
en groenten en spijsen) die dan over en "braa-
i" (BBQ) zouden laten kooken voor 3 uur die
avond. Maar terwijl ik daar zo rustig door de
Savanha liep begon ik te denken wat er nog buiten deze Savanha is?
Zo ik gooide me pijl en boog neer en sprong in mijn zelf uit gekapte
(gehakte) houte bootje en begon richting de onbekende!

Dus opeens lande ik in a "moerse" (heel erg) koue land met rare
mensen en rare gedrag. Je bent laat! Dat kan sneller! Uit de weg! 
Maar ja! ik de Zuid-afrikaanse seun (joch) met de zulu naam van
"Nicholas" had het bereikt om a nuwe land te ondeken sinds dat Jan
van Riebeck ook ons land heeft bezocht was dat nog een reden voor
mij om ook zijn land te bezoeken!

Ik zit nu in Nederland voor net over een jaar en studeer IBMS (Inter-
national Business Management Science, een groot word voor niks
hoor) op Inholland in Haarlem. Het is een Engelse studie want zoals
je ziet is mijn Nederlands schrift niet zo best! Volgend jaar kan ik
met me studie naar het buiteland voor een jaar en lijkt me leuk om
naar Italie of Spanje te gaan. Na mijn studie ga ik eerst een wereld
reis maken met wat vrienden voor dat ik aan de slag ga.

Ik ben opgegrooid om veel buiten te zijn en daarvoor speelde ik ook
veel sporte thuis (Zuid-Afrika) zoals Rugby, Cricket, Hockey, Water-
polo, Swemmen, en ik surf heel graag! Zo vandaar heb ik uiteindelijk
Waterpolo uitgekozen om me een beetje "fit" te houden en bezig en
het is ook nog super gezellig bij de club.
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Mijn hobby's zijn fotos van Surfing, islands, sunsets, sunrises, snow-
boarding (en soms oh zo mooie fotos van toernooien) te nemen of te
verzamelen en dan ook nog self te gaan Surfen en reizen,
lezen,"fliks" (films), muziek festivals en de onbekende te ontdekken.

Ik geef "DA PEN" door aan een vers teruggekomen reiziger Lisette.

Tot aan de bar! 
Mooi bly!

DWT Dames 3MTEAM!

Even voorstellen…een geheel nieuw damesteam bij DWT!
Omdat er vorig jaar een aantal meiden over moesten stappen van de
aspiranten naar de dames werden er plannen gemaakt voor een nieuw
team. Het was de bedoeling de meiden bij elkaar in één team te laten
spelen maar daarvoor waren ze eigenlijk met te weinig.
De oplossing werd gevonden door een aantal dames met ervaring uit
het vierde mee te laten spelen met dit jonge team.
Zo kan er meteen wat gecoacht worden (en bovendien is het handig
voor het vervoer!) 
Zo gezegd zo gedaan en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
zagen er veelbelovend uit. Er werd keihard getraind en de meiden
hadden er zin in!
Zaterdag 11 september was de eerste wedstrijd en we traden aan met
Carola, Carry en Anje (de "ervaring") en Tamar, Camilla, Anouk,
Marjolein, Fien en Tessa (het aanstormende talent).We moesten uit
spelen in Wormerveer tegen AZVD2 .
 Iedereen was een beetje nerveus, hoe zou dat gaan bij de dames? Dat
viel reuze mee, we boden goed partij en de tegendoelpunten werden
veroorzaakt door gebrek aan ervaring: de tegenpartij was een stuk
sneller op de break en onze keeperstalenten (Fien en Anje) waren
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daar nog niet helemaal op berekend. We verloren deze wedstrijd dan
ook met 11-5, maar onze doelpunten waren prachtig. Ze kwamen van
Camilla, Tamar, Carola, Anje en Carry maar eigenlijk van het hele
team want er werd goed samengespeeld en we gaan dit seizoen zeker
een paar wedstrijden winnen!
Wilt u deze toekomstige dames1-speelsters al bij het begin van hun
carrière komen bewonderen kom dan een keer kijken bij een thuis-
wedstrijd van dit driemteam

Polopuzzel

Hieronder staan een aantal zinnen die iets met waterpolo te maken
hebben. In deze zinnen staan een aantal namen van dames 1 en heren
1 spelers verborgen. Deze staan niet altijd aan elkaar geschreven,
maar wel achter elkaar (dus met bijv. komma's of spaties ertussen).
Kan jij ze vinden?

Voorbeeld: Met het teamuitje aten we flink oosters.
Antwoord: Koos. De k van flink en oos van oosters.

1. Geef die bal dan aan hem!
2. Met smart in de file naar een toernooi.
3. Hier met die pass, ik kom vrij!
4. Bij de Konmar is kaas voor het toernooi.
5. De bal is ettelijke meters weg.
6. Hassan draagt de tassen bij de wedstrijd.
7. Hebben we een manmeer, ziet hij steeds die bal niet.
8. Het tenue voor de heren dit jaar is zwart met een rose lijn.
9. Dit is een te uniek toernooi.
10. Niet zo fokke Lin, anders begin je op de kant.
11. Is zijn testosteron niet een beetje erg hoog?

Het antwoord vind je in het volgende clubblad.
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Dames 3Mteam.

Onze tweede wedstrijd, nu thuis tegen DAW Finenzo 3. Deze week
hebben we inmiddels versterking gekregen van Kyara en Carlijn, dus
ons team bestond nu uit Camilla, Tamar, Anouk, Tessa, Marjolein,
Kyara, Carlijn, Anita, Anje en Carry. Helaas was Fien ziek maar we
hopen dat ze er snel weer bij kan zijn. Net uit het ziekenhuis zat ze
wel op de tribune om ons aan te moedigen! 
We begonnen goed en de eerste twee periodes ging het gelijk op: 3-3.
Daarna werd  het moeilijker voor ons en kwam er te vaak een break
tegen. Uiteindelijk werd het 5-10 en onze doelpunten kwamen van
Kyara(3x),Anita en Carry. Jammer, maar wel weer goed gespeeld.
Ronnie die ons coachte, was ook tevreden. Als iedereen blijft trainen
zoals ze nu doen, zullen we nog veel beter gaan spelen!
Ronnie, bedankt voor het coachen en de supporters bedankt voor de
steun. Volgende week spelen we weer thuis dus komt allen!

Noodoproep!

De clubhuiscommissie is dringend op zoek naar:
iemand die ongeveer 1 keer in de 3 weken beschikbaar is. Een stu-
dent, iemand die parttime werkt, een gepensioneerde...
Het enige dat u/je moet doen is het clubhuis openen als de bestelling
voor het clubhuis gebracht wordt door de leverancier. Natuurlijk
moet het clubhuis daarna ook weer afgesloten worden. Dit duurt
ongeveer een half uurtje. De dag waarop dit gebeurd maakt ons niet
uit. Dit bepaal(t) u/je zelf. Wel moet het iedere keer dezelfde dag
zijn.
Ben(t) u/jij degene naar wie wij opzoek zijn….
Mail of bel dan naar Mieke Goedkoop.
Tel: 06-52055039/ 023-5330120. 
Mail: m.goedkoop@bristol-nederland.nl



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
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dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
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vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Heren  jeugd
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