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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Vreemde ogen dwingen! Trouwe lezers weten dat
Jasper Slager (2e jaars student aan de Hogeschool
van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke
Opvoeding, opleiding Sport, Management &
Ondernemen) ons als bestuur helpt bij het
opstellen van het beleidsplan voor DWT. Als buitenstaander is hij
natuurlijk bij uitstek in staat om een objectief en onafhankelijk advies
te geven. Als bestuur waren we dan ook erg nieuwsgierig naar de
resultaten van de quickscan die hij de afgelopen weken heeft gemaakt
van DWT. 

Zijn oordeel heeft hij gebaseerd op "stapels stukken, een aantal
interviews met DWT ers, het bijwonen van vergaderingen en
geluiden uit de wandelgangen". Hij heeft daarbij gekeken naar de
kwaliteit van de organisatie, beleid, communicatie, financieen, kader,
sportaanbod, accommodatie en ledenbestand.

Het was hem opgevallen dat DWT een rotsvaste vereniging is
(volgend jaar bestaan we dan ook al 75 jaar, waarover later meer), die
een groot en constant aantal leden heeft, financieel gezond is, over
een enthousiast en deskundig kader beschikt en mede door een eigen
clubhuis een heel gezellige sfeer heeft.

Hij zag echter nog diverse punten voor verbetering: meer badwater
op gunstige(r) tijdstippen, minder uitstroom van leden in de
leeftijdscategorie van 12-20 jaar, meer trainers met diploma's en een
heldere functiebeschrijving, een beter gebruik van het clubhuis, meer
ouders die bereid zijn te helpen en betere samenwerking en overleg
tussen de verschillende sportsectoren want die fungeren soms nog te
veel als eilandjes.
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De quick scan van Jasper is in de ogen van het bestuur heel
herkenbaar en vormt een goed vertrekpunt voor verbeteracties. Eerst
zal hij echter nog onderzoeken wat in de komende jaren de
belangrijkste ontwikkelingen zijn die op DWT afkomen en waar we
in het beleidsplan rekening mee moeten houden. Daarna zullen we
een antwoord moeten geven op de vraag hoe DWT er in de toekomst
uit zou kunnen/moeten zien? 
Om de fantasie te prikkelen daarom de volgende bijdrage (zonder
bronvermelding): 
Sport in 2010? Living to the max!

Zon der  bronverme ld ing :
Sporten in 2010? Living to the
max!

Het toekomstbeeld van sport en bewegen anno 2010 wordt
gedomineerd door vijf i's. Dat zijn: individualisering,
in fo rma l i se r ing,  i n t ens ive r i n g ,  i n fo rm a t i se r ing  en
internationalisering. Iedereen ziet deze trends om zich heen. Het valt
te voorspellen dat de vijf i's zich in de toekomst zullen doorzetten.
Individualisering is de centrale drijvende kracht. Mensen geven hun
leven steeds meer zelf vorm. Ze willen daarvoor ook de
verantwoordelijkheid aanvaarden. Informalisering betekent dat de
omgangsvormen losser worden. Gezag is niet meer vanzelfsprekend.
Intensivering wil zeggen dat de mens zijn leven ten volle wil beleven.
‘Living to the max' is het motto van de moderne tijd. Informatisering
maakt dat alles zichtbaar, meetbaar en communicabel. Door de
internationalisering spelen nationale grenzen steeds minder een rol.
De vijf i's maken dat anno 2010 de wereld van sport en bewegen om
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de sportconsument draait. De sportconsument (m/v) is veeleisend,
kritisch en kwaliteitsbewust. Hij verwacht een flexibel aanbod
toegesneden op individuele wensen en mogelijkheden. Hij stelt hoge
eisen aan de kwaliteit van het sport- en bewegingsaanbod. Hij
verwacht een klantgerichte houding en maatwerk. De sportconsument
eist waar voor zijn geld, maar is ook bereid voor kwaliteit goed te
betalen. De sportconsument beschikt over veel vrije tijd, maar de
tijdsdruk waaronder hij leeft is hoog. Hij heeft een individueel
tijdsbestedingspatroon. Hij wil zijn vrije tijd optimaal besteden. Hij
weegt voor- en nadelen van alternatieve tijdsbestedingen tegen elkaar
af. Hij wil snel en dicht bij huis bediend worden. Hij is niet bereid
zich langdurig op vaste tijdstippen te binden. De jonge
sportconsument heeft behoefte aan steeds iets nieuws. Hij zapt langs
de snel wisselende sporthypes die de aardbol rondvliegen.
‘Belevenissen' zijn het zout in de pap. In de ‘belevingseconomie' stelt
hij extreme eisen aan het aanbod. Sport- en bewegingsactiviteiten
moeten spectaculair, adrenalineopwekkend en extreem zijn. De
sportconsument onderscheidt zich in levensstijl door sport- en
bewegingsactiviteiten. Hij kiest die activiteiten waarmee hij zich
verder kan ontwikkelen. Sportextrinsieke waarden zijn gelijkwaardig
aan sportintrinsieke waarden. Naast het traditionele sportmotief
wordt hij gedreven door het streven naar gezondheid, fitness,
wellnes, lichamelijke stilering, sociale contacten, identiteitsvorming,
plezier of actie: ‘living to the max'. Er komen nieuwe en andere
sportconsumenten. Nederland vergrijst en wordt veelkleurig. Sport en
bewegen maken onderdeel uit van het actieve leven op hoge leeftijd.
De oudere sportconsument wil ‘een leven lang sporten' om tot op
hoge leeftijd gezond en fit te blijven. Allochtone sportconsumenten
worden steeds belangrijker in aantal en koopkracht. De doelen en
motieven van sportconsumenten zijn gevarieerd en ambitieus. Het
sport- en bewegingsaanbod moet concurreren met een breed
assortiment aan andere vrije tijds opties. Die liggen ook buiten de
wereld van sport en bewegen. 
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De organisatie van sport en bewegen kent drie mogelijke
ontwikkelingsrichtingen. De eerste mogelijkheid is dat in 2010
commerciële sportaanbieders de vrijwillige sportverenigingen hebben
overvleugeld. De tweede mogelijkheid is dat er een tweedeling is
ontstaan tussen grote bloeiende en kleine stagnerende
spor tverenig ingen.  De  derde  mogel i jkhe id  i s  da t
vrijwilligersverenigingen in nieuwe vormen en een nieuwe inbedding
een revival beleven. In de eerste ontwikkelingsrichting
vercommercialiseert en individualiseert de sport- en
bewegingsbranche. Sport en bewegen worden business. Er ontstaat
een steeds grotere markt voor commercieel sport- en
bewegingsaanbod. Dat aanbod is vraag gestuurd. Commerciële
bedrijven bieden die sport- en bewegingsactiviteiten aan waar de
consument naar vraagt en waarmee zij geld kunnen verdienen. De
sportconsument kiest uit een uitgebreid assortiment. Naast
prestatiesport komen andere vormen zoals gezondheids- en
fitnesssport, belevings- en funsport naar voren. Ook sport- en
bewegingsactiviteiten op het gebied van vorming, toerisme en
recreatie, bewegen en hulpverlenen passen in dit beeld. Er ontstaan
multifunctionele centra die naast sport en bewegen diensten
aanbieden als kinderopvang, horeca-activiteiten, lichaamsverzorging,
voedingsadvies, gezondheidszorg etc. Marktwerking, differentiatie en
klantgerichtheid zijn de kernbegrippen.
In de commerciële ontwikkelingsrichting winnen commerciële
sportaanbieders de concurrentieslag met de vrijwillige
sportverenigingen. Ze zijn klantgericht en spelen daardoor beter in op
de wensen van de veeleisende sportconsument. Sport- en
bewegingsactiviteiten worden daardoor meer en meer buiten het
traditionele verenigingskader aangeboden. 

De tweede ontwikkelingsrichting is die van de dualisering. Naast
grote bloeiende sportorganisaties leiden kleine traditionele
verenigingen een stagnerend bestaan. De kern van de tweedeling ligt
in de keus voor professionalisering. Er vindt een scheiding plaats
tussen vrijwilligerstaken bij het organiseren van sportinhoudelijke
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activiteiten en taken die een professionele organisatie behoeven.
Deze verenigingen hebben geleerd met een gemengde cultuur van
vrijwilligers en professionals om te gaan. Sportverenigingen die deze
keus maken, kunnen zich ontwikkelen tot multifunctionele
omniverenigingen. Sportverenigingen die deze keus niet maken,
zullen blijven kampen met teruglopende ledentallen, onvoldoende
vrijwilligers en een moeilijke financiële situatie: ‘De kloof tussen het
zweterige gymzaaltje en de moderne servicegerichte
fitnessorganisatie is anno 2002 al niet meer te overbruggen.' In deze
ontwikkelingsrichting zal die kloof in 2010 alleen maar groter
worden.
De derde ontwikkelingsrichting is zeer optimistisch. Er vindt een
revival plaats van de ideële sportbeoefening door idealistische
vrijwilligers, naast een commercieel en overheidsaanbod. De revival
van de sportvereniging kan op twee manieren plaatsvinden. De eerste
weg is die van zelforganisatie. Individuen en groepen organiseren
hun sport- en bewegingsactiviteiten los van sportverenigingen en
bondstructuur. ‘Wat heb ik met die bond te maken', denken
zelfbewuste sportconsumenten en organiseren hun eigen competitie.
De informatisering biedt daartoe steeds meer mogelijkheden:
‘Even een sms-je en de fietstocht is georganiseerd.' Er ontstaan
organisatiestructuren met een netwerkkarakter die buiten het kader
van de traditionele verenigingen en bonden vallen.
De tweede  weg  i s  d i e  van  n i euw e  a l l i an t ie s .
Vrijwilligersverenigingen sluiten slimme coalities met aanbieders
van commerciële faciliteiten en met de overheid. De rol van de
overheid is cruciaal voor dit scenario. Vanwege de maatschappelijke
betekenis staan sport en bewegen hoog op de politieke agenda. De
overheid stimuleert ‘sport for all.' De overheid doet dat vanwege de
maatschappelijke betekenis van sport op het gebied van gezondheid,
recreatie, etc. De overheid stimuleert daarom sport- en
bewegingsactiviteiten die liggen op de grensgebieden met andere
beleidsterreinen zoals welzijn, onderwijs en gezondheid. Zij moet
niet alleen faciliteren, maar ook innovatie stimuleren. Tegelijkertijd
zien we ook een terugtrekkende overheid. Het beleid wordt
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gedecentraliseerd. De verantwoordelijkheid voor sport en bewegen
komt steeds meer bij de gemeenten en bij private partijen te liggen.
Bij de gemeenten overheerst de bereidheid om actief
stimuleringsbeleid te ontwikkelen, maar vele gemeenten zijn nog niet
klaar voor deze rol.
Niemand weet welk van deze drie ontwikkelingsrichtingen in 2010
zal overheersen. Waarschijnlijk zullen alle drie ontwikkelingen
tegelijk plaatsvinden. De belangrijkste conclusie is dat in iedere
ontwikkelingsrichting de trend tot professionalisering en verdere
specialisatie zich zal doorzetten.

Redelijke start zwemcompetitie
Door: Aloys Wijckmans

Zondag 3 oktober verscheen DWT in Zaandam om daar de 1ste
competitiewedstrijd van dit seizoen te zwemmen.
Er werden maar liefst zo'n 25 pr's gezwommen. En dat alles heeft
ervoor gezorgd dat we na de 1ste ronde op de 8ste plaats staan van de
14 verenigingen. Gezien de stand van de andere verenigingen moet
een 7e of 6e plaats er aan het eind van het seizoen inzitten.
De beste prestaties waren voor de dames/ meiden.
Susanne van Kleef en Anouk Nulkes beklommen 2 keer het podium.
Bij de junioren waren vooral Kyara en Tessa succesvol. En Nicolette
mocht bij de dames het podium beklimmen.
Bij de heren behaalde Dennis de meeste medailles en scherpte hij zijn
pr op 200m vrij aan met maar liefst 16 sec. Wouter zwom naar goud
op de 100m Schoolslag in 1.20.41 en is niet ver  verwijderd van de
NK-limiet. Zijn grote broer wist ook nog 2 medailles te halen. Onze
waterpoloër, Sjoerd, stond zijn mannetje en kon ook 2 medailles
ophalen.
Een bijzondere prestatie was er voor onze jongste zwemstertjes:
Natalja en Halise, beide veroverden één medaille.
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1ste Voorronde Speedo
Door: Aloys Wijckmans

Met een kleine groep reisden we af naar Zaandam voor de 1ste
voorronde van de Speedo-wedstrijden. Helaas was de groep kleiner
dan verwacht! Maar liefst 4 deelnemers/sters zijn zonder bericht
weggebleven. Dan is niet zoals het hoort! Als je uitgenodigd bent
kom je en als je echt niet kunt meld je je af!
Alle deelnemers zwommen op een of meerdere afstanden een pr.
helaas werd het podium net niet bereikt maar hebben een aantal
meiden wel zo goed gezwommen, dat een plek tijdens de Speedo
finale bijna zeker is. In mei 2005 is er een finale voor de beste 21
zwemstertjes van Noord-Holland. 
De volgende dames hebben goed gepresteerd en waren heel dicht bij
het podium:
A Anouk 100m vlinder en 100m Schoolslag
A Susanne 100m Schoolslag
A Mara 200 m wissel
A Amanda 100m School
Voor Halise, Natalja en Soufiane was het de 1ste keer dat ze
meededen. En dat hebben ze goed gedaan.
Speedo wedstrijden zijn zwemwedstrijden speciaal voor kinderen tot
en met groep 8.

Limietwedstrijden wat zijn dat?
Ook een verslag van de wedstrijd van 24 oktober te Zaandam.
Door: Aloys Wijckmans

Om aan bijvoorbeeld de Noord-Hollandse - of de Nederlandse
kampioenschappen te mogen mee doen, moet je een limiet gehaald
worden. Ieder jaar worden er per afstand en per leeftijdscategorie
limieten vastgesteld. Zo'n limiet geeft aan welke tijd je op een
bepaalde afstand minimaal moet zwemmen om mee te doen.
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Naast de Competitie  en een Meerkamp worden er ook nog
limietwedstrijden georganiseerd. Daar kunnen zwemmers dan aan
meedoen om zo alsnog een limiet voor neen bepaalde afstand te
behalen.

In Zaandam gingen 7 zwemmers/sters van DWT van Start.
Tessa haalde de limiet op de 200m schoolslag in 3.11.18 en werd
tevens 1 . Dennis zwom de limiet op de 100m schoolslag in 1.15.94ste

en werd ook 1 . Op de 100m vrijeslag zwom hij een pr. en eindigdeste

net boven de minuut: 1.00.45 Peter zwom een pr op de 100m rugslag
en tikte aan na 1.12.99 en werd daarmee 2 . Wouter haalde de limiete

op de 200m schoolslag en tikte aan in 2.58.07, ook zwom hij een pr.
op de 200m vrijeslag. Roy zwom een pr. op de 200m vrij en tikte aan
na: 2.37.12 Ook onze jongste deelnemer deed het goed. Yunus zwom
2 pr.'s: op de 100m vrijeslag en op de 200m vrijeslag. En tot slot liet
ook Michael zien dat hij de stijgende lijn weer te pakken heeft.
Hij zwom een pr. op de 100m vlinderslag en op de 200m schoolslag.
Op die laatste afstond was hij maar liefst 5 sec. sneller en tikte aan in
3.02.56.

Uitslagen
Competitie deel 1
03-10-2004 te 1503NA Zaandam
4x50 Vrij MO14 0.38.61* 2.28.82
Myrthe Rossel, Amanda Klinkenberg,
Susanne van Kleef, Anouk Nulkes.
4x100 Vrij JO18 1.18.03* 4.48.53
Sjoerd de Vries, Roy Kokkelkoren,
Wouter van de Bor, Dennis de Graaf.
4x100 Vrij D 1.09.72 4.50.69
Tessa Wijckmans, Nicolette Knape,
Annette Knape, Kyara van der Sluis.
4x50 Wissel JO14 0.38.84 2.32.56
Sjoerd de Vries, Yunus Karaca,
Wouter van de Bor, Roy Kokkelkoren.
25 Rug Halise Gultekin 0.26.09*

25 Rug Natalja Klinkenberg 0.27.50*
50 Rug Susanne van Kleef 0.41.74*
50 Rug Amanda Klinkenberg 0.45.12*
50 Rug Mara Burden 0.47.33
50 Rug Fatmagùl Özkurt 0.55.29
50 Rug Soufiane Ridouani 0.58.90*

RF
50 School Dennis de Graaf 0.34.48
50 School Peter van de Bor 0.35.89*
50 School Michael de Feber 0.39.02
50 School Tessa Wijckmans 0.42.28
50 School Nicolette Knape 0.42.41
50 School Ceyda Karaca 0.43.76*
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50 School Anouk Nulkes 0.44.73*
50 School Anouk Rossel 0.45.90*
50 School Ilknur Basdemircan 0.46.46*
50 School Annette Knape 0.46.83
50 School Mara Burden 0.48.06*
50 School Amanda Klinkenberg 0.48.48*
50 School Fatmagùl Özkurt 0.50.90
50 School Soufiane Ridouani 1.00.23*
50 Vrij Kyara van der Sluis 0.32.72
50 Vrij Roy Kokkelkoren 0.32.79*
50 Vrij Ceyda Karaca 0.35.84
50 Vrij Yunus Karaca 0.38.82
50 Vrij Yesim Koycu 0.39.26*
50 Vrij Natalja Klinkenberg 0.51.31*
50 Vrij Halise Gultekin 0.59.28*
100School Wouter van de Bor 1.20.26*
100School Roy Kokkelkoren 1.33.40*
100School Kyara van der Sluis 1.35.73
100School Anouk Nulkes 1.39.71*
100VlinderDennis de Graaf 1.13.21*
100VlinderWouter van de Bor 1.22.38*
100VlinderKyara van der Sluis 1.24.14
100VlinderTessa Wijckmans 1.31.39*
100VlinderHanife Gurkan 1.34.08*

100VlinderRoy Kokkelkoren 1.37.70
100VlinderAnouk Rossel 1.46.94
100Vrij Sjoerd de Vries 1.15.00*
100Vrij Anouk Nulkes 1.19.09*
100Vrij Yunus Karaca 1.22.27*
100Vrij Susanne van Kleef 1.32.58
100Wissel Peter van de Bor 1.12.50
100Wissel Michael de Feber 1.15.35*
100Wissel Nicolette Knape 1.19.68
100Wissel Annette Knape 1.24.22
100Wissel Sjoerd de Vries 1.28.35*
100Wissel Yunus Karaca 1.31.35*
100Wissel Susanne van Kleef 1.33.09*
100Wissel Ceyda Karaca 1.35.28
100Wissel Myrthe Rossel 1.38.41*

RH
100Wissel Yesim Koycu 1.41.39
100Wissel Ilknur Basdemircan 1.43.38*

VC
200Vrij Dennis de Graaf 2.16.25*
200Vrij Wouter van de Bor 2.41.13
200Vrij Tessa Wijckmans 2.41.32
200Vrij Hanife Gurkan 2.52.22*
200Vrij Anouk Rossel 3.05.91

Speedo voorronde deel 1
10-10-2004 te 1503NA Zaandam
50 Vlinder Halise   Gultekin 1.07.18*

VC
50 Vlinder Natalja   Klinkenberg 1.09.54*

VC 
100Rug Mara   Burden 1.39.52*
100Rug Soufiane   Ridouani 2.02.18*
100Rug Halise   Gultekin 2.07.58*
100Rug Natalja   Klinkenberg 2.17.51*
100School Anouk  Nulkes 1.40.11

100School Amanda   Klinkenberg 1.44.37*
100School Susanne van Kleef 1.47.44*
100Vlinder Susanne van Kleef 1.50,55*
100Vlinder Amanda   Klinkenberg 1.43.59*
100Vlinder Anouk  Nulkes 1.38.92*
100Vrij Mara   Burden 1.27.91*
100Vrij Soufiane   Ridouani 2.08.56*
200Wissel Mara   Burden 3.32.01*

*   : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
RF : Na afzet van het keerpunt de Rugligging niet aangenomen.
RH : Het eindpunt niet in Rugligging aangeraakt.
VC : Armen niet over het water naar voren gebracht.

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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Van de polocommissie

Het is weer herfst!!! En dus is het strand,
toernooi en barbecue seizoen weer
afgelopen. Niet dat we deze zomer erg veel
hebben kunnen genieten van de leuke en fijne
dingen die de zomer met zich mee brengt, maar
goed. Die drie hele weken dat het mooi zomerweer geweest is, waren
toch fijn… Want nu wordt het buiten steeds kouder en kouder en
moeten de sjaals, handschoenen en al dat soort attributen weer van
boven de kast vandaan gehaald worden. 

Als het nou alleen maar koud zou zijn, zou het nog niet eens zo heel
erg zijn. Een mooie koude winterdag, met een strak blauwe lucht en
een zonnetje kan ook fijn zijn. Maar zo werkt het in Nederland
natuurlijk niet; hier regent het ook nog eens de hele tijd! En dat is wel
heel vervelend. Kom je uit het zwembad, heb je je nat geregende
broek weer aan je lijf gedaan, stap je op je fiets en dan heb je ook nog
eens een nat zadel!!! 

Helemaal vervelend is het als het dan ook nog eens halverwege je
fietstocht begint te plenzen….  Je zou eigenlijk zeggen dat je hier een
keer aan gewend moet raken, maar ik ben bang dat dat bij mij nooit
het geval zal zijn. Dus voorlopig zullen er elk jaar in het clubblad van
november dit soort fijne stukjes weer-gezeur blijven verschijnen. 

Qua waterpolo is het seizoen inmiddels al volop bezig en zijn er al
verschillende activiteiten geweest. Het minipolo toernooi in de
planeet, De Dag van DWT, de herfstdropping, het dart toernooi en
natuurlijk heeft elk team al een aantal wedstrijden gespeeld. Allemaal
dingen we fijn allemaal binnen in een warm zwembad kunnen doen
(behalve de dropping natuurlijk…)! 

Dana
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Uit het Haarlems dagblad

27 september

4 oktober

11 oktober
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VSR’S gevraagd
S i n d s  e e n  a a n t a l  j a a r  h e b b e n  w e  e e n  a a n t a l
verenigingsscheidsrechters. De meesten spelen vooral in bondteams,
zodat ze vaak tegelijkertijd óf thuis óf uit spelen. Voor de VSR’S uit
de niet-bondteams is het niet prettig dat ze telkens weer aan de bak
staan als de bond uit speelt.
Daarom vooral aan niet-bondspelers de oproep om zich aan te
melden als VSR! 
Reacties kunnen naar de polocommissie, eventueel via
waterpolo@dwt-haarlem.nl

19 december: kerstfeest voor alle DWT’ers tot 14

jaar!

Op 19 december organiseren we
een feestelijke avond voor alle
DWT-ers tot 14 jaar om alvast in
de kerstsfeer te komen.

Van 16.30 tot 17.30 kan je
zwemmen en daarna is er eten
en dansen in het clubhuis.

Let op je trainer, je kunt je bij
hem of haar opgeven..

 15  

Jurytafel deze maand

6 november
baddienst: Dana

W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

45610 NH.P1B DWT C - De Ham H 18:30 Thijs en Eddy Raymond

276 B.D2A DWT 1 - DAW Finenzo 1 19:15 Robin, Paul T. en Lodewijk -

1568 B.H3C DWT 1 - Westland'96 (SG) 1 20:00 Roselijn, Sabine en M arjolijn -

2475 B.HR2B DWT 2 - Flevo 2 20:45 Teun, Ronnie en Hayo -

45430 NH.H4 DWT 5 - Ed-Vo 1 21:30 Ted en M ichael Ronnie

13 november
baddienst: Stefan V.

W .nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

20488 D3.JB3 DWT A - NVA/HHC A 18.30 Stefan W, Niels en M artin -

45283 NH.D2 DWT 4 - DWT 3 19.15 Kim, Stefan V. en Terry Remon

45431 NH.H4 DWT 5 - Noordkop 3 20.00 Ellen en Jolande Remon

45535 NH.H1 DWT 4 - De Reuring 3 20.45 Kim, Stefan V. en Tim -

45536 NH.H1 DWT 3 - NVA/HHC 3 21.30 Kim, Stefan V. en Tim -

20 november
baddienst: Thijs

W .nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

20491 D3.JB3 DWT A - De Waterwolf A 18.30 Thijs, Eddy en Teun -

286 B.D2A DWT 1 - Z.V. Utrecht 1 19.15 Patrick, Ted en M ichael -

1579 B.H3C DWT 1 - ZDHC 1 20.00 Sandra, M ariska en Fokkelina -

45289 NH.D2 DWT 4 - Hoorn 2 20.45 Raymond, M artin B. en Ronnie -

2489 B.HR2B DWT 2 - Katwijk 2 21.30 Thijs, M artin B. en Ronnie -

27 november
baddienst: Bart

W .nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

45345 NH.A2A DWT B - De Ham C 18.30 Stefan W. en Bart Sabine

45293 NH.D2 DWT 3 - Hoorn 2 19.15 M ieke en Jessica Remon

45440 NH.H4 DWT 5 - AquaW aarD 2 20.00 Carry en Anje Remon

20142 D3.D2 DWT 2 - ZPCH 1 20.45 M arcel Z. en Niels -

45546 NH.H1 DWT 4 - Alliance 5 21.30 Joke, Patricia en Karina -

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink



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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Dames drie naar Alkmaar

Twee weken geleden verloren we thuis van DAW3 met 10-5 dus eens
kijken hoe dat deze keer in Alkmaar zou gaan. Toen we aankwamen
leek het of de wedstrijd niet door zou gaan want het zwembad was
helemaal donker. Maar een vriendelijke badmeester leidde ons door
een doolhof van kleedkamers naar…het buitenbad! Ja hoor, dat
hebben ze tegenwoordig overdekt daar, en daar worden
waterpolowedstrijden gespeeld. Lijnen aan de kant om het wat
smaller te maken en doelen (eerst verkeerd om) opgehangen en
poloën maar.
Fien ging weer meedoen, het gaat gelukkig goed met haar en ze
begon met keepen. Verder deden mee: Carola, Christine, Carry,
Camilla, Tamar, Anouk, Tessa, Kyara en Carlijn. Marjolein moest
met de aspiranten meedoen dus die kon er helaas niet bij zijn.
Of het nu kwam door het koude water ik weet het niet maar er gingen
een heleboel dingen mis. Dat geeft niets, de inzet was in ieder geval
goed. Er werd geknokt voor iedere bal en dat is belangrijk!  We
verloren  met 1-10 en onze eer werd gered door Carlijn. We gaan
gewoon lekker door, goed blijven trainen meiden, volgende week
rust en de zestiende er weer flink tegenaan tegen Aquarius uit (in
Schagen).

Eerste overwinning 3mteam!

Vorige week speelden we tegen DAW Finenzo 3 en nu moesten we
aantreden tegen hun vierde team. Er waren weer lekker veel
supporters (bedankt!) en we speelden deze week met Anita,
Christine, Camilla, Tamar, Anouk, Tessa, Marjolein,  Kyara en
Carlijn. We hebben nog geen vaste keepster dus werd afgesproken
dat Anita de eerste twee periodes ging keepen en Marjolein de
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tweede twee. Marjolein had namelijk al een aspirantenwedstrijd in de
benen.
We kregen al snel het gevoel dat we deze wedstrijd wel eens konden
gaan winnen maar toch kwamen we eerst met 0-1 achter. We pepten
ons zelf op en bleven er in geloven. Achterin zat het goed dicht, de
verdediging deed uitstekend werk en gelukkig kon Tamar de
gelijkmaker scoren. Nu zo doorgaan en kijken of er nog een keer
gescoord kan worden. Dat lukte, de verdediging maakte de
tegenpartij vaak de bal afhandig en Kyara maakte de winnende goal!
Marjolein hield haar doel schoon en zo was daar de eerste
overwinning!
Hartstikke leuk natuurlijk en dat smaakt naar meer. Als iedereen zo
goed blijft trainen zit dat er zeker in.
Wat ook nog even vermeld moet worden voor de oplettende lezer is
dat in de eerste wedstrijd de doelpuntenmaaksters niet helemaal juist
vermeld zijn want Anouk had ook gescoord!(sorry Anouk).

De Pen

Hallo allemaal,

Bedankt Nicholas, voor ‘da pen'. Nu is het de
bedoeling dat ik iets schrijf over mezelf. Op dit
moment ben ik hard aan het leren voor mn eerste
tentamens komende week. Ik ben namelijk dit jaar
begonnen met de studie wiskunde. Wiskunde? Ja, wiskunde...
Ik wist gewoon niet wat ik anders moest studeren... Tussen m'n
examen en het begin van dit collegejaar ben ik er een jaar tussenuit
geweest, onder andere om te bedenken wat ik wilde studeren. In dat
jaar heb ik eerst gewerkt, om vervolgens samen met een vriend af te
reizen naar de andere kant van de wereld. Vanaf Thailand zijn we via
Maleisië, Singapore en Australië in Nieuw-Zeeland beland. Echt een
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geweldige tijd heb ik daar gehad, daar verlang ik nog best wel eens
naar terug... 
Maar nu weer even terug naar het dagelijks leven. Ik woon al m'n
hele leven in Haarlem en dat bevalt me prima. Dat studeren doe ik nu
een paar maanden in Leiden, wat ik ook een erg leuke stad vind.
Over een tijdje wil ik daar ook wel op kamers, maar op dit moment
heb ik t nog even te druk om daarnaar opzoek te gaan.

Nu even iets over waterpolo. Ongeveer 7 jaar geleden kwam ik bij
DWT en belandde ik bij de aspiranten onder 14 en meisjes onder 16
onder leiding van Eric. Erg leuk, maar echt hard trainen deden we
niet. Met het gevolg dat we flink werden ingemaakt (48-0, 47-1...)
maar dat kon de pret niet drukken. Daarna stroomden we met zn allen
door naar dames 3, wat vervolgens dames 2 werd. Presteren werd nu
toch wel steeds belangrijker. Inmiddels speel ik in dames 1 en dat
vind ik heel erg leuk. Toen ik vorig jaar weg was, heb ik het poloën
best wel gemist. Dat geeft denk ik wel aan hoe leuk ik het vind! Ik
ben dus ook van plan er nog wel even mee door te gaan... 

Mijn pen is nu bijna leeg, tijd om hem door te geven aan de
volgende. De gelukkige is: Sikko. Succes ermee!

Groetjes, Lisette

Oplossing Polopuzzel

Hierbij het antwoord van de polopuzzel van de vorige maand.

1. Dana, 2. Martin, 3. Sikko, 4. Mariska, 5. Lisette, 6. Sandra,
7. Thijs, 8. Roselijn, 9. Teun, 10. Fokkelina, 11. Ronnie.
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Van de clubhuiscommissie:

Wat gaat er het seizoen 2004 & 2005 gebeuren in en om het clubhuis:

Wij hebben inmiddels een zeer geslaagde dag van DWT achter ons
liggen en ook het roemruchtige dartstoernooi is weer tot een goed
einde gekomen. De finale ging tussen Sikko en Marcel Velthuis.
Uiteindelijk is Marcel Velthuis er met de wisseltrofee vandoor
gegaan. Nog gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

DWT zou DWT niet zijn als er niet meer in het verschiet ligt. Er
komt in ieder geval in januari weer een Bingo! Natuurlijk zullen er
nog meer activiteiten volgen, maar dat horen jullie nog in de loop van
het seizoen. De Bingo beloofd in ieder geval weer erg gezellig te
worden, dus komt allen.
Alle leden, zowel van Synchroonzwemmen, Wedstrijdzwemmen,
Waterpolo, Uur U,  jong en oud, zijn allemaal welkom! Meer
informatie over de Bingo volgt nog. Houdt het clubblad en de
website dus goed in de gaten. 

Vriendelijke groeten van de clubhuiscommissie:
Mieke, Toos, Rob, Bart, Ingrid, Paula en Randy  

Noodoproep!

De clubhuiscommissie is dringend op zoek naar:
iemand die ongeveer 1 keer in de 3 weken beschikbaar is. Een
student, 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.
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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

Nieuws uit Madrid

Ook dit jaar is de Sint weer
in het land en heeft hij tijd
om bij u langs te komen.

Voor een bezoek kunt u
contact opnemen met:
Mevr.T. Muylaert
023 5326796
of
Carry Smits-Muylaert
023 5240087

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

Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen, 

badmutsen en natuurlijk badpakken

en zwembroeken.

Verkrijgbaar in het clubhuis.

Of vraag het aan je trainer of

zweminstructeur



  24

Redactie zoekt hulp

De redactie zoekt per 1 januari 2005 een
aantal helpers voor het in elkaar vouwen,
nieten en verzend klaar maken van het
clubblad.
Dit gebeurt 10 keer per jaar ( alleen juli en
augustus niet ) zo rond de 25  van iedere maand in het clubhuis. Jeste

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)
Mailen kan ook en wel met clubblad@dwt-haarlem.nl

3 doelpunten in de 3e wedstrijd
van dames 3!!!

En ja hoor.... 2 voor ons en slechts 1 voor de tegenpartij. De eerste
gewonnen wedstrijd dus. Het team bestond deze keer uit: Marjolein,
Tessa, Tamar, Carlijn, Anouk, Camilla, Kyara, Christien en Anita.
Helaas was Fien nog ziek, en kon niet meedoen waardoor we om de
beurt moeten keepen. De eerste twee periodes heeft Anita die taak op
zich genomen. Vooral door sterk verdedigend werk van Anouk  kon
de tegenpartij eigenlijk nooit tot een goed schot komen. Zij ging
namelijk steeds goed door verdedigen op de doorgekomen
tegenspeelster tot bij het goal en bleef goed op de bal gericht. Slecht
eenmaal wist een geroutineerde tegenspeelster in die eerste helft tot
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scoren te komen. (maar dat was er wel zo een die al honderd jaar
waterpolo speelt, en dat bij voorkeur doet met jouw badpak in haar
handen, en dat leidt toch af) Maar het lukte Tamar ook om er een in
te gooien, dus toen was het weer gelijk.
In de tweede helft werden wij duidelijk beter, met name Tessa kon
door haar snelheid minstens 5 maal op de zijkant  een doorgebroken
vrouw voorbij zwemmen en handig de bal voor haar neus wegtikken.
De tegenpartij kwam dan ook zelden nog tot een aanval omdat ze de
mensen en de bal bijna niet meer voor kregen. En als dat dan wel een
keer lukte, hadden wij die tweede helft van de wedstrijd Marjolein op
goal liggen. Dat vond ze van tevoren erg spannend, maar er is geen
bal meer ingegaan. In onze aanval hadden we andere problemen, uit
puur enthousiasme waren er geregeld eigenlijk teveel mensen in het
doelgebied. Dus teveel en te dicht bij elkaar, waardoor het rommelig
werd. Dat leverde wel geregeld man meer op waarvoor de routine om
het goed af te maken nog een beetje ontbreekt. Vanuit 5 x man meer
hebben we het een keer af kunnen maken. Dat was dan ook wel een
prachtige cool afgemaakte goal van Kyara. Camilla durfde ook weer
goed haar positie voorin op te eisen, en zij zal zeker binnenkort weer
gaan scoren.
We beginnen aardig op elkaar ingespeeld te raken , in de tweede helft
van de competitie, met meer trainingen achter de rug maken we ze
allemaal in. Maar deze eerste gewonnen wedstrijd vergeten we niet,
we waren erg trots op onszelf. 

Heren 2
Door: Michael

In de competitie doen wij het nog wat voorzichtig aan. Zodoende
hebben wij toch maar mooi de nullijn aangehouden. Op dit moment
dus nul punten uit drie wedstrijden. Dat dat niet aan ons ligt maar aan
de algemene verharding van de maatschappij en de daarmee gelijke
tred houdende verruwing van het edele polospel mag duidelijk zijn.
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Een stijgende lijn is wel al goed merkbaar maar we zijn nog niet
helemaal in goede doen. Tevens kunnen we nog naar voren brengen
dat we nu al reeds de gedoodverfde nummers één tot en met drie
gehad hebben dus dat het eigenlijk alleen nog maar beter kan gaan
theoretisch dan tenminste.

Spelers update
De rij nieuwe aanwinsten blijken geheel volgens verwachting goed te
presteren. Na even wennen aan het toch iets snellere, hardere en
tactischere spel en uiteraard onze in ferme taal gesproken wijze raad
heeft geloof ik iedere verse al gescoord.
Frank M. En Paul S. worden eigenlijk helemaal niet gemist ( alleen
Paul misschien maar die had dan ook altijd een route beschrijving
naar alle vreemde zwembaden bij zich en nu moeten we het allemaal
zelf maar weer uitzoeken ).

Slecht nieuws is er gelukkig ook nog.
Robin heeft wat spareribbetjes gebroken toen hij door zijn, best wel
stevige en niet stuk te krijgen nog van zijn opa’s grootvader geweest
en dus haast niet versleten, trappetje viel. Herstel en revalidatie
schijnen toch al gauw weer zo’n zes tot acht weken in beslag te
nemen. Op dit moment zijn we dus driftig op zoek naar een
enthousiast persoon, liefst man maar wij discrimineren bijna niet en
grote borsten hebben altijd voorrang, met niet onaanzienlijke
kwaliteiten op keepers gebied.
Bent u zo iemand reageer dan voor de eerst volgende wedstrijd.
Roodkapje zit bij het team in dus het eigen materiaal hoeft alleen uit
een enigszins hele zwembroek te bestaan of in geval van grote
borsten een niemendallig rood badpakje.
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Combi - Rebus

Hierboven staat één zin. De oplossing mag je in een enveloppe IN de
kopijbus DOEN. De bus hangt in het klubhuis. Onder de oplossers
wordt een zachte zachtgele DWT badhanddoek º ent.
(deze ent of loot staat ver, dus: verloot)
Toelichting.
Laat je niet afschrikken door de symbolen, die in de rebus staan.
Deze zie je vaak. Zet er een woord voor in de plaats, zoals je dat
dagelijks bijna gedachteloos doet. In toenemende mate zijn/worden
symbolen toegepast. Ontwerpers en reclamejongens schijnen dat veel
handiger te vinden. Kijk maar bijvoorbeeld in een trein. Naast de
buitendeuren zijn twee indrukbare knoppen. Je moet elke keer kijken
naar de symbolen, welke voor het opengaan dient. Zou er een woord
open boven staan, dan druk je veel sneller op de goede knop.
Handiger is het vaak niet. Het staat vlotter bij de tijd. Wil je ook tot
het vlottere deel van het volk behoren, dan is dat een reden om deze
rebus op te lossen. En veel succes.

Gé Luttikhuizen.



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 M aritzstraat 38 zw

2021 RC  HAARLEM

tel. 023-5311178

weustink@ 12move.nl

Penningm.: P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek

tel. 023-5492112

Ledenadministratie

I. Rohling

Dillestraat 3

2034 M N  Haarlem

tel. 023-5338993

Clubhuiswerkgroep

Clubhuis : 023-5400777

Voorzitter: M ieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186

2033 DW Haarlem

tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lommerse

clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023-5272989

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M . Verbruggen

Diaconessenplein 89

2012 JX  Haarlem

tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep

Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14

2033 CV Haarlem

tel. 023-5352011

Synchroonzw emmen

Secretaris  S. Meurs

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 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

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zwemmen voor volwassenen (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 Clubhuis

zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

W edstrijdzwemmen:

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

W aterpolo:

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

Herenselectie

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


