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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Kansen of bedreigingen? Een actuele vraag voor het
DWT-bestuur is wat in de komende jaren de belang-
rijkste ontwikkelingen zijn die op DWT afkomen en waarmee we in
ons beleid rekening moeten houden. Een tip van de sluier werd eind
oktober opgelicht door de Stichting Sportaccommodaties Haarlem –
de eigenaar van onder meer de zwembaden in Haarlem – tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst voor alle voorzitters van de verenigingen
die gebruikmaken van het Boerhaavebad en de Planeet.

Allereerst werden de verantwoordelijkheden van verenigingen als het
gaat om het houden van toezicht in zwembaden toegelicht door een
inspecteur van de Provincie Noord Holland. De wet vereist dat in een
zwembad voldoende mate toezicht wordt uitgeoefend. Grote vraag
bleek echter te zijn: wat is ‘voldoende' dat eigenlijk? Geadviseerd
wordt dat altijd iemand aanwezig moet zijn met een EHBO diploma,
een diploma voor zwemmend en reanimatie. Maar verplicht is het
niet en het is ook geen garantie dat er altijd voldoende toezicht is.
Bovendien maakt het verschil of het bad gebruikt wordt door les-
zwemkinderen (de werkgroep elementair zwemmen werkt daarom al
aan een toezichtsplan) of getrainde Heren 1 spelers. Het zwembad
kan in het huurcontract eisen opnemen over het houden van toezicht
door verenigingen - en doet dat ook. Maar ze dwingt verenigingen
daarmee vaak onnodig om hun kader allerlei dure cursussen te laten
volgen. Daarom zal DWT in samenwerking met de andere Haarlemse
verenigingen (laten) onderzoeken wat minimaal vereist is om vervol-
gens tot voorstellen voor heldere afspraken met het zwembad te
komen. Want het is duidelijk dat we als DWT er voor willen zorgen
dat elk lid veilig kan zwemmen en ons kader goed is opgeleid maar
we willen wel voorkomen dat we gedwongen worden overbodige
(dure) maatregelen te treffen.
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Na de pauze volgde een uitleg over de bezuinigingen door de ge-
meente op zwembaden in de komende jaren en de aankondiging dat
daardoor de badhuur in 2006 met 5% en in 2007 met zelfs 10-30%
omhoog zal gaan. Het zwembadbestuur wil de gemeente(raad) nog
proberen op andere gedachten te brengen door te wijzen op oude
afspraken en de ongewenste gevolgen. De kans is echter reëel dat we
de komende jaren met grote kostenstijgingen te maken krijgen. Bo-
vendien wordt ook de zwembond gekort op haar subsidie en wordt
daarom de verplichte bijdrage van de verenigingen de komende jaren
fors verhoogd. 
Dat de badhuur zou gaan stijgen werd door het (vorige) bestuur ver-
wacht en dat is de reden geweest dat tijdens de afgelopen algemene
ledenvergadering besloten is om een contributieverhoging voor 2005
door te voeren. Een stijging van de badhuur met 10-30% vraagt ech-
ter om andere oplossingen om te voorkomen dat leden gedwongen
worden hun lidmaatschap op te zeggen wanneer de contributies met
eenzelfde percentage worden verhoogd. Dat is echter makkelijker
gezegd dan gedaan want we hebben als DWT weinig andere inkom-
stenbronnen (zoals sponsors). 
De zwembaden hebben echter te maken met een teruglopend bezoek
en vrezen dat een verhoging van de prijzen dit nog eens zal verster-
ken waardoor zij onrendabele uren zullen moeten afstoten. Elders
zijn zwembaden daarom overeenkomsten aangegaan met zwemvere-
nigingen waarbij de vereniging zorgt voor het kader in ruil voor (een
deel van ) de opbrengsten van de kaartverkoop. Mogelijk liggen hier
ook kansen voor wederzijds voordeel voor zowel DWT als het Boer-
haavebad. In het jaarlijkse overleg met het Boerhaavebad zal het
bestuur de mogelijkheden echter zeker bepreken.
Het is duidelijk dat het wijzigende beleid van de (terugtrekkende)
overheid leidt tot een aantal bedreigingen in de vorm van toenemende
wettelijke eisen en financiele aansprakelijkheid voor verenigingen en
minder (financiele) ondersteuning. Als DWT zullen we hierop een
antwoord moeten vinden waarbij een betere samenwerking met de
andere verenigingen binnen Haarlom alsook het Boerhaavebad be-
langrijke kansen biedt.



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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Synchroonzwemmen
Door: Amber, Katherine en Simone

Zo, hier een berichtje van jullie geliefde kunstzwemsters. Wij vonden
het eens tijd worden dat er iets meer van kunstzwemmen in het
clubblad komt te staan. Vandaar dat wij gaan proberen elke maand
iets te schrijven over het wel en wee van het leven op z'n kop.
Het nieuwe seizoen is alweer een tijd aan de gang. Het begon met een
paar heftige trainingen (bedankt Ingrid!), maar dat was natuurlijk
voor onze eigen bestwil. Iedereen is nu druk bezig met het aanleren
van nieuwe solo's, duetten en groepsnummers, wat af en toe een
discussie oplevert tussen trainsters en zwemsters. `Hallo, zoveel
adem heb ik nou ook weer niet!!!' Maar hiermee bereiken we helaas
weinig resultaat, want de trainsters houden voet bij stuk.
Gelukkig duurt het nog even voordat er muziekuitvoeringen worden
gehouden, zodat er nog hard gewerkt kan worden aan de nummers.
Er zijn wel al verscheidene techniekwedstrijden geweest. Zo'n eerste
wedstrijd van het seizoen moet je er altijd weer een beetje in zien te
komen.
De Inter Kring op 16 oktober in Zwolle was de eerste wedstrijd voor
de senioren. Katherine behaalde 55.053 en Simone 56.614 punten.
Aan de Inter Kring voor junioren op 30 oktober in Voorschoten deed
Elise mee en haalde 47.683 punten.
Aan de wedstrijd Noord-Holland / District 1 op 7 november in
Heereveen deden meerdere categorieën mee. Hier zijn limieten, een
prijs en een diploma gehaald. Dit zijn de uitslagen:

Age-I Merel 5e 45.903 Limiet
Anouk 8e 44.933 Limiet
Mascha 9e 44.781 Limiet + E-diploma
Dionne 13e 43.291
Lara 14e 42.727
Larissa 19e 39.727
Jill 21e 37.818
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Age-II Cinzia 21e 41.942
Debbie 22e 41.635
Jony 24e 41.388

Age-III Sanne 3e 48.406 3e prijs

Jun Elise 8e 48.738
Sen Katherine 7e 55.570

Aan de Inter Kring age-III op 13 november deed Sanne mee en
haalde 47.504 punten.
Tot de volgende keer!

Zwemmers DWT presteerden
erg goed tijdens Meerkamp te
Amsterdam
Door: Aloys Wijckmans

Zondag 31 oktober bonden de zwemmers/sters van DWT de strijd
aan met die van Aquafit, Kon. AZ en ZPCH. Veel van de medailles
verdwenen om de schouders van DWT- zwemmers/sters. 
Alle deelnemers van DWT zwommen één of meerdere pr's. En soms
werden de tijden met vele seconden aangescherpt. Bij de heren viel
Yunus in positief opzicht op. Hij zwom maar liefst 2 pr's:
Op de 100m vrij werd hij 3  in 1.18.55 en op de 100m vlinderslage

zwom hij maar liefst 11sec. sneller en eindigde als 1  in 1.30.75.ste

Verder medailles voor:
- Dennis; 1  op de 100m vrij in 59.78 en 1  op de 50m rugslagste ste

- Wouter: 3  op de 50m ruge

- Peter: 3  op de 100m vrij en 1ste op de 50m rugslage
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- Oguzhan: 3  op de 100m rugslage

- Micheal: 
Roy en Wouter verbeterden hun tijd op de 100m vrijeslag en kwamen
dicht bij het podium.
Verder deden Oguzhan, Bruce en Soufianne voor het eerst mee aan
een zwemwedstrijd.

Bij de dames haalden Kyara en Tessa de A-limiet op de 100m
vrijeslag. Ook waren er medailles voor:
- Natalja: 2  op de 50m schoolslag en 2  op de 100m vrijeslage e

- Halise: 3  op de 50m schoolslage

- Amanda: 3  op de 50m vrijeslage

- Ilknur: 3  op de 100m schoolslage

- Kyara: 1  op de 100m wissel en de 50m vlinder en 3  op de 100mste e

vrijeslag
- Tessa: 2  op 100m vrij, 2  op de 100m wissel en 3  op de 50me de e

vlinder
- Jody: 2  op de 50m vlinder en 3  op de 100m vrijeslage e

Ceyda, Mara en Fatmagül zwommen alle drie een pr. En waren dicht
bij het podium.
Heel blij waren we weer met de aanwezigheid van Fien. Na een
aantal weken afwezigheid deed ze weer volop mee en presteerde ze
boven verwachting.

Uitslag Meerkamp
31-10-2004 te Amsterdam

4x25 VRIJ MJO12
1.18.32
Mara Burden, Oguzhan Gurkan, Amanda
Klinkenberg, Soufiane Ridouani.
8x25 VRIJ MIX
1.55.87

Fien de Vries, Wouter van de Bor, Jody 
Kokkelkoren, Peter van de Bor, Kyara van
der Sluis ,Michael de Feber, Tessa 
Wijckmans, Dennis de Graaf.
50 RUG Peter van de Bor 0.32.58
50 RUG Dennis de Graaf 0.33.93*
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50 RUG Michael de Feber 0.35.81*
50 RUG Wouter van de Bor 0.37.39*
50 RUG Roy   Kokkelkoren 0.41.31
50 RUG Yunus   Karaca 0.42.23*
50 RUG Amanda Klinkenberg 0.42.44*
50 RUG Mara   Burden 0.46.43
50 RUG Ilknur   Basdemircan 0.49.74*
50 RUG Fatmagùl  Özkurt 0.58.02
50 SCHOOL Natalja Klinkenberg 0.56.40*
50 SCHOOL Halise   Gultekin 0.59.40*
50 VLINDERKyara van der Sluis 0.34.22*
50 VLINDERTessa   Wijckmans 0.37.71*
50 VLINDERJody   Kokkelkoren 0.41.97*
50 VLINDERCeyda   Karaca 0.44.92*
50 VLINDERAnouk   Rossel 0.46.40
50 VLINDERMyrthe   Rossel 0.46.60*
50 VRIJ Amanda   Klinkenberg 0.36.28*
50 VRIJ Mara   Burden 0.38.07*
50 VRIJ Ilknur   Basdemircan 0.39.28*
50 VRIJ Fatmagùl  Özkurt 0.42.05*
50 VRIJ Oguzhan   Gurkan 0.47.74*
50 VRIJ Bruce   Geels 0.50.10*
100RUG Soufiane   Ridouani 2.04.74

RD
100RUG Oguzhan   Gurkan 2.10.36*
100SCHOOL Ilknur   Basdemircan1.41.05*
100SCHOOL Amanda Klinkenberg

1.46.74
100SCHOOL Mara   Burden 1.47.68
100SCHOOL Fatmagùl  Özkurt 1.51.21*
100SCHOOL Oguzhan   Gurkan 2.04.54*
100SCHOOL Soufiane   Ridouani 2.07.44*

100SCHOOL Bruce   Geels 2.10.51*
SKS

100VLINDERDennis de Graaf 1.13.33
100VLINDERPeter van de Bor 1.15.78*
100VLINDERMichael de Feber 1.17.75
100VLINDERWouter van de Bor 1.23.60
100VLINDERYunus   Karaca 1.30.75*
100VLINDERRoy   Kokkelkoren 1.34.25

VC
100VRIJ Dennis de Graaf 0.59.78*
100VRIJ Peter van de Bor 1.02.91*
100VRIJ Michael de Feber 1.06.25*
100VRIJ Tessa   Wijckmans 1.07.54*
100VRIJ Wouter van de Bor 1.08.58*
100VRIJ Kyara van der Sluis 1.09.06*
100VRIJ Roy   Kokkelkoren 1.10.57*
100VRIJ Fien de Vries 1.17.74
100VRIJ Jody   Kokkelkoren 1.18.34
100VRIJ Yunus   Karaca 1.18.55*
100VRIJ Ceyda   Karaca 1.19.00*
100VRIJ Anouk   Rossel 1.19.44
100VRIJ Myrthe   Rossel 1.29.07
100VRIJ Natalja   Klinkenberg 1.44.95*
100VRIJ Halise   Gultekin 2.03.89*
100WISSEL Kyara van der Sluis 1.20.72
100WISSEL Tessa   Wijckmans 1.22.31
100WISSEL Fien de Vries 1.30.34
100WISSEL Jody   Kokkelkoren 1.30.97
100WISSEL Ceyda   Karaca 1.33.49
100WISSEL Anouk   Rossel 1.34.53
100WISSEL Myrthe   Rossel 1.41.73

RH

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
RD : Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of

benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RH : Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
SKSD: 
VC : Armen niet over het water naar voren gebracht.

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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Van de polocommissie

Het is weer herfst…., maar daar trekken we
ons dit jaar niets van aan. De competitie is
al weer een heel eind onderweg en als u dit
leest zijn Dames 1 en Heren 1 en 2 al druk aan
het genieten van een welverdiende winterstop.
Dames 1 is na een ongelukkig begin van de competitie de laatste
weken bezig aan een heuse opmars. Heren 1 is nog ongeslagen en ik
ben er van overtuigd dat ook Heren 2 na de winterstop inmiddels
genoeg conditie heeft opgebouwd om zich te handhaven. En dan
Heren Jeugd… dat loopt nog niet helemaal zoals
het zou moeten. En dat kan maar op één manier worden opgelost en
jullie horen het vast niet voor het eerst: SAMEN trainen. Jullie
hebben nu aangetoond dat het met weinig training inderdaad niet
beter wordt. Het lijkt me goed om, als een soort vervroegd goed
voornemen, met zijn allen in december al keihard te gaan trainen
zodat meteen in januari de eerste punten gepakt kunnen worden. 

Rest mij niets anders dan dan iedereen namens de polocommissie een
fijne winterstop en gezellige kerstdagen te wensen.

Eddy

Heren-jeugd teambespreking

Jeugd bespreking 11 januari 2005 om 17:45 uur in het clubhuis, hier
wordt dan over de eerste helft gepraat en kunnen er vragen worden
gesteld. deze 

bespreking is voor mini-polo, pupillen, aspiranten en heren-jeugd.
Ouders mogen ook komen.
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Wedstrijdwijziging heren 3
Gewijzigde aanvangstijd. Op 11 december speelt heren 3 om 21.15
uur tegen NVA/HHC in De Planeet. Oude tijd was 19.45 uur.

Heren 3 clubcard© update
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de DWT heren 3
Clubcard© niet met een nieuwe versie zal komen vanwege deze
wijziging.

Uit het Haarlems dagblad
18 oktober (zie volgende pagina)

Heren1 Dames1

8 november

15 november
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Er is geen training op 5 december en in de

kerstvakantie

Filmavond voor minipolo

Woensdag 29 december
van 19.00 tot 22.00 uur
Er zal gezorgd worden voor
drinken, chips en snoep.

Geef je op bij je trainer! 
En laat dan meteen even weten
welke film je graag zou willen zien.

Namens de polocommissie iedereen een gelukkig nieuwjaar!
Thijs Weustink



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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Kerstviering DWT       

Zondag 19 december

Organiserend DWT weer een:

KERSTFEEST!!!

Voor de leeftijden 5 tot 14

Om 4 uur ben je welkom 

om eerst een frisse duik te nemen en daarna lekker te eten

en te dansen in het clubhuis 

Rond 8 uur is het weer afgelopen

Natuurlijk mag je weer al je vriendjes uitnodigen!

De kosten voor deze middag zijn i5,- dit te betalen op de avond zelf.

Opgave voor 10 december! m.b.v. dit briefje bij je trainer
B-------------------------------------------------------------------------      ---
Ja ik kom naar de kerstviering van DWT

Naam : ...................................................
Afdeling : ...................................................
Vriendjes : ...................................................
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Kerstgala DWT    

Zondag 19 December

is er weer de 

KERSTGALA!!

van DWT

Het feest begint om 20:30 uur en eindigt rond 0:00 uur.
Het thema van dit jaar is

GALA!
dus
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Nieuws uit de planeet.
Door: Harrie van Geldorp, uurleider Planeet.

Na de jaarwisseling gaan we starten met badje 1 tijdens het 2  uur,de

van 9.00 tot 10.00, in de Planeet. Dit omdat de wachtlijst behoorlijk
lang is. De badjes worden langzamerhand uitgebreid naar badje 2,
badje 3 enz. We zijn druk bezig om hier ook weer enthousiaste
lesgevers voor te vinden. Dus lijkt het U iets dan kunt U zich altijd
aanmelden bij de uurleider! !
Het leren zwemmen voor het B-diploma, nu nog van 9.00 tot 10.00
uur, gaat na het afzwemmen naar het 1  uur, van 8.00 tot 9.00. Deste

zwemvaardigheden 1,2 en 3 blijven van 9.00 tot 10.00uur. Het sticker
zwemmen, ook van 9.00 tot 10.00uur, vervalt omdat de eisen van de
zwemvaardigheidsdiploma's veranderd zijn. Mochten er vragen zijn
dan hoor ik ze graag.

Vrijdag 17 december

Op vrijdag 17 december is er van 17.30 tot 18.30uur voor de
kinderen van beide lesuren iets leuks te doen. Er is dus geen
leszwemmen van 18.30 tot 19.30 uur. Alle kinderen worden om
17.30 uur verwacht. Wat we gaan doen is nog een verrassing.

Zaterdag 18 december

Op zaterdag 18 december is er van 8.00 tot 9.00 uur voor de kinderen
van beide lesuren ook iets leuks te doen.

De J-REZ wenst U alvast prettige feestdagen.
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Dames 3 in Schagen, 16 oktober

Voor de wedstrijd tegen Aquarius (in de herfstvakantie) werd de hulp
ingeroepen van Verena (bedankt!) omdat Carlijn, Anje en Anita op
vakantie waren en Marjolein en Fien met de aspiranten mee moesten
omdat daar ook een spelerstekort was (vanwege diezelfde vakantie!)
Ik moest zelf met het tweede mee dus dit is geen ooggetuige-verslag.
Bij het verzamelen ging het een klein beetje mis omdat Anouk er niet
was. Wachten, wachten en toen toch maar weg met 7 speelsters.
Gelukkig kwam Anouk nog net op tijd in Schagen en was er dus toch
een wisselspeelster. Dat was hard nodig want Aquarius bleek een vrij
fysieke ploeg te zijn. Bovendien waren de beslissingen van de
(club-)scheidsrechter  vaak nogal dubieus. 
Er werd goed gespeeld, mee terugkomen en overnemen van elkaar bij
een tegenaanval gaat steeds beter ! Dit was een ploeg die we de
volgende keer zeker aankunnen als we compleet zijn. Helaas werd er
nu met 10-2 verloren. 
De doelpunten kwamen van Christine en Verena. Volgende keer
beter!

Thuiswedstrijd driemteam werd
teleurstelling.

De tweede zaterdag van de vakantie moesten we thuis tegen Aquafit
1 (waarom lijken al die namen zo op elkaar?)
Was iedereen alleen maar moe geworden van een weekje vrij? Was
er te weinig getraind?  
Ontbrak het aan motivatie? We weten het niet. Wel is het jammer dat
er geen coach is bij zulke wedstrijden en dat er geen vaste keepster is.
Maar ja, wat niet is kan komen. Wel werd er weer keihard geknokt
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om iedere bal en geeft de eindstand een beetje een vertekend beeld.
Zo veel beter waren ze nou ook weer niet maar ja, ze staan niet voor
niets bovenaan. Het werd 2-14 en de doelpunten kwamen van Tessa
en Carlijn.

Zo mensen. 

Sommige is het wel opgevallen of die hebben iets gehoord. het is
allemaal waar 
Ik ga op reis voor ongeveer een half jaar doe ik mijn ding aan de
andere kant van de wereld, namelijk Australië. 
Verder is er bekend dat er een kerstgala is. Normaal is dat alleen voor
de kleintjes maar nu is het voor de mensen die willen komen en er
een leuke avond van willen maken, het thema is natuurlijk gala. 
Als ik in Australië zit zal ik ook een site bij gaan houden waar jullie
van mijn avonturen op de hoogte kunnen blijven. Ik wens iedereen
nog een goed seizoen en maak er wat van. 
Zo dit was mijn afscheidsreden aan jullie. 

Groetjes Terry

Dames 4 tegen dames 3
Door: Carry

Dit was natuurlijk de wedstrijd van de ervaring tegen de jeugd.
 Helaas waren Fien en Christine er niet bij. Anita, die in de
"wisselploeg" zit ging bij dames 3 meespelen en Robert nam het
coachen voor zijn rekening. Nu was dames 3 met tien man en een
coach tegen dames 4 met negen man. Vooraf leek het wel een
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eerlijke verdeling.
Helaas was dat in de praktijk niet zo. Het was ook meteen duidelijk
waar de fouten lagen: er werd niet snel genoeg gereageerd bij een
tegenaanval en in de aanval liggen jullie elkaar in de weg voor het
doel. Dat is jammer, want jullie hebben snelheid genoeg! Misschien
waren jullie van tevoren ook een beetje extra nerveus maar dat is
nergens voor nodig! Laten we zeggen volgende keer beter, want deze
wedstrijd wordt in de tweede helft nog een keer gespeeld en dan
hebben jullie het thuisvoordeel!!
Voor de goede orde, de uitslag was 10-1 en het doelpunt kwam van
Kyara.

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  vanste

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)
Mailen kan ook en wel met clubblad@dwt-haarlem.nl
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Heren 2
Door: Michael

Zelf geloofden wij nog wel in ons bestaansrecht in onze klasse ( dat
is dus: reserve tweede klasse bond ). Anderen hebben reeds alle
geloof verloren of aan de wilgen gehangen en ook nog de hoop laten
varen. ( Zelf laat ik ook wel eens hopen varen maar dan meestal van
die grote. Waarvan je, als je achterom kijkt, een warm gevoel krijgt.
Om hem dan toch, maar wel met enige weemoed uit te zwaaien en je
je vervolgens af te vraagt of je nog wel normaal, zonder O benen dus,
weg kan lopen. Maar dat is een ander verhaal denk ik. )
Nu is dat eigenlijk nog niet zo’n probleem, want eigen geloof eerst
blijft ons devies. Maar, dat ze onze wedstrijd meteen verschuiven van
het ons vertrouwde prime time naar publiekansloos later. En dan ons
prime time uurtje opvullen met nota bene een potje dames 4
soeptrekken, doet het door ons onder de riem gestoken hart
verschrompelen en zal nog lang op onbestemde plekken ( zoals
lurven en zielen ) pijn doen.

Spelers update

Marco doet het goed. Sinds onze kerstboomverkoper Robin nogal
auw heeft aan zijn ribben keept Marco af en toe een niet geheel
onverdienstelijke pot. Jammer genoeg kunnen wij ondanks Marco
nog niet veel wedstrijden winnend afsluiten maar het kan niet anders
of al die anderen moeten nu zo ongeveer wel moe zijn. En dan komen
wij aan de beurt.
In ieder geval heeft iedereen nu al een keer gescoord. Zelfs
ondergetekende heeft, toen echt niemand anders meer naar voren te
bewegen was, een succesvolle doelpoging ondernomen.
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TJ, Teerapat Johannes, de
jongste fan van het uurtje U. 

Het 'eerder' aanvangen van het uurtje U op vrijdagavond, - 19.30 uur
in plaats van 21.00 uur kwam ons goed uit. 
Niet meer zo laat naar Schalkwijk rijden vanuit Haarlem Noord - na
een vermoeiende werkweek - en zeker na de geboorte van TJ hebben
moeder -en onderschat vaders niet - hun weekend-rust hard nodig! 
Wie zijn wij om dat in de Waterdroppels te laten weten? 
Rotjana en Jan, de actiefste !! deelnemers aan het vrijdagavond-uurtje
U, willen middels dit berichtje alle 'U" zwemmers bedanken voor het
mooie kado voor onze zoon, Teerapat Johannes welke inmiddels al
weer 3 maandjes jong is. 
Sorry voor de "verspatung", maar U kunt zich bij een
gezinsuitbreiding wel voorstellen hoe dat nu eenmaal gaat. 
Kitty U, -staat niet voor uur U - heeft het kado,- baby-kleertjes - bij
ons thuis gebracht namens U. 
TJ alweer 3 maandjes jong is ook al op het zwemtoneel verschenen,
in een Maxi Cosi wel te verstaan. Niet om mee te zwemmen maar om
zich te laten bewonderen en natuurlijk omdat wij vrijdag 's avonds
geen 'oppas' hebben. 
Inmiddels kent hij al velen van U en omgekeerd. 
Nogmaals dank en tot volgende week. 
Als wij een van U van uur U met een olifantje/
buddhabeeldje/souveniertje -van bescheiden formaat wel te verstaan -
blij kunnen maken, laat ons dat dan even weten. Wij, inclusief TJ
ve r t rekken  e ind  december  2004  weer  voor  een
familie/vakantie-bezoekje naar Chiang Mai, Thailand en nemen het
graag zonder verplichtingen voor u mee.

Jan en Rotjana Harthoorn. 
kunt u de goede ontvangst s.v.p. bevestigen, dank vr gr Jan 
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Driemteam stelt thuispubliek
niet teleur! 
Door: Carry

30 oktober speelden we thuis tegen Aquarius, hetzelfde team waar
we twee weken geleden van verloren. Het zou spannend worden want
nu waren wij compleet  en stond er een betere scheidsrechter op de
kant. Bovendien had Anje aangeboden om te coachen.
Het werd een hele spannende, hectische wedstrijd. Eerst kwamen we
met 0-3 achter maar toen werd alles op alles gezet. Christine scoorde
de 1-3 en daarna scoorde Kyara . Met nog maar 1 puntje verschil
gingen we de laatste periode in. Carola, die daarvoor gekeept had
maakte 3-3 . Daarna konden Kyara en Fien nog een keer scoren en
voor een dolenthousiast publiek  wonnen we de wedstrijd met 5-3!!
Dat is nog eens een topresultaat, goed gedaan meiden!Nu een weekje
rust en dan de wedstrijd tegen dames 4 . We staan nu al hoger op de
ranglijst dus dat beloofd wat. Als we dan weer zo spelen, winnen we
die wedstrijd. Ik zou zeggen kom allemaal kijken want dat belooft
wat!

De dropping 2004

Op 20 oktober 2004 hadden we met waterpolo een dropping. We
moesten verzamelen in het clubhuis. We waren met 8 kinderen en 4
begeleiders. Waarvan 1 op de fiets meeging, natuurlijk was dat
Nicholas J. De andere begeleiders waren: Robbert, Bart en Marcel,
maar die liepen met ons mee. Om 20.15 uur vertrokken we bij het
clubhuis. Met drie auto's werden we gedropt. Dana, Mieke en Rob
reden. In de auto moesten we een blinddoek op.
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We werden afgezet bij de Ruïne van Brederode.

Jammer genoeg was Mieke haar hangertje kwijt, dus moesten we
gaan zoeken. 
Uiteindelijk had Dana hem gevonden. 

Eindelijk mochten we vertrekken. 
We liepen door een bos, richting het PZ (psychiatrisch Ziekenhuis)
daar werd een griezelig verhaal verteld en vragen gesteld. Door het
beantwoorden van de vragen konden we punten krijgen. Een van de
vragen was: "Wie spelen er in Heren 1?" Daar antwoordde bijna
niemand op. Twee mensen zeiden een antwoord. Toen mochten we
verder lopen, maar we moesten zachtjes praten wat niet echt lukte. 

Na een paar rondjes lopen (wat kwam doordat we zelf de weg
moesten kiezen) kwamen we bij het rustpunt. Dit was op het Kopje
van Bloemendaal. Daar stonden Mieke en Dana op ons te wachten.
We kregen een gevulde koek en wat te drinken. Energie om weer
verder te lopen. We werden verdeeld in 2 groepen, omdat we een
quiz gingen doen van vijf vragen. Wie de vraag fout had, moest
rennen om de prullenbak en terug. Uiteindelijk werd het gelijk spel. 

We moesten weer verder lopen, na een lange tijd lopen, kwamen we
aan bij de Amsterdamsepoort. Daar kregen we weer iets te drinken.
Dat was ons laatste rustpunt. Met vermoeide voeten kwamen we
(bijna allemaal..) om 01.05 uur aan bij het clubhuis. Daar werden we
opgehaald door onze ouders. Het was een leuke, maar toch nog een
vermoeide avond. We willen graag de begeleiders en de mensen die
dit hebben bedacht bedanken.

Dit is geschreven door:
Anoek IJlstra en Marjolein Tijman van Dames 3.
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Oplossing Combi-Rebus 1

In de opgave staat een foutje. Dit is geboren nadat de kopij in een
enveloppe is gedaan en deze via de post de reis ondernam naar de
redactie. Het gaat om een plusje dat een minnetje is geworden in
regel 2 - tweede hokje. De woorden van de zin zijn:
1 het woord van achter naar voren lezen en de d na de r erin:

WORDT
2 hier staat H, een ER en vervolgens EN, aan elkaar is dat HEREN
3 22 - 21 = 1
4 de pijl geeft een actie aan: IN
5 regel 2 - tweede hokje bestaat uit drie delen:

eerst een 2, dan tweemaal 0 of 00 en
vervolgens 2x2+1= 4+1= 5: 2005

6 dit hokje bestaat ook uit drie delen:
een KAM, dan het wiskundeteken PI en vervolgens de getekende
OEN: KAMPIOEN

7 de kop van het woord zaag eraf, over AAG, de VR ervoor
VRAAG. Hierna volgt TE en EN, waartussen een K: TEKEN.
Samenvoegen VRAAGTEKEN of ?

De zin is: WORDT HEREN 1 IN 2005 KAMPIOEN ?

Hoe denkt de trainer / coach van deze ploeg, Koos Ruiter, daarover?
" Daar denken wij niet aan. De spelers krijgen dan al gauw een
andere in-stelling in het water. We moeten gewoon zorgen, dat we
alles winnen. Aan het eind van het tweede gedeelte van dit seizoen,
april 2005, willen we op de bovenste plaats staan. Pas dan zijn we
kampioen."
Dit is duidelijk. Het wordt waarschijnlijk een spannende competitie,
want ons eerste heren is niet de enige ploeg die wil promoveren. In
de Waterdroppels staat elke maand op welke zaterdagen de
thuiswedstrijden zijn.
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Deze beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen om ongeveer 20.45
uur.
Indien je eerder in het Boerhaavebad bent zie je het eerste dames
spelen. Deze wedstrijd begint om 19.15 uur. Ze waterpoloën in de
tweede klasse van de bond en dat betekent waterpolo van een
behoorlijk niveau. Boven hen zit alleen nog de eerste- en de
hoofdklasse. Ze doen verwoede pogingen om in deze tweede klasse
te blijven en lijken daarin te gaan slagen.

Gé Luttikhuizen

Kombi - Rebus 2

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 verloot. 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 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.00 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 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad


