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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de 74e Algemene
Ledenvergadering. De vergadering zal worden gehouden in ons eigen
vertrouwde clubhuis op donderdag 21 april 2005. Aanvang: 20.00u. Het
clubhuis is open om 19.45u.

Het financiële jaarverslag kan ter inzage worden opgevraagd via:
penningmeester@dwt-haarlem.nl
Het nieuwe Huishoudelijke Reglement en de gedragscode, die ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering, kunnen ter
inzage worden opgevraagd via: bestuur@dwt-haarlem.nl

Namens het bestuur,
Teun Weustink,
secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter: Walja Karten
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen 73e Algemene Ledenvergadering d.d. 15 april 2004
Bespreking jaarverslagen
Bestuur
Werkgroep synchroonzwemmen
Werkgroep JREZ
Werkgroep waterpolo
Werkgroep wedstrijdzwemmen
Werkgroep clubhuis
Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Wijziging bestuurssamenstelling
Benoeming Ere-leden en Leden van Verdienste
Uitreiking SENDENBEKER

PAUZE
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Begroting 2005
Vaststelling Huishoudelijk Reglement en gedragscode
Presentatie Beleidsplan 2005-2009
Rondvraag*
Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot een kwartier voor aanvang van de
vergadering bij de secretaris ingediend worden.

Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2004: 436
Nieuwe leden: 136
Opzeggingen: 104
Aantal leden per 1 januari 2005: 468

Notulen van de 73e Algemene
Ledenvergadering 15 april 2004

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van De Watertrappers d.d. 15
april 2004.

Aanwezig
De bestuursleden: Guus Niehot, Paula Lommerse, Kitty Ungureanu,
Ebelien Brander, Marianne Schillemans, Anneke Veen
De leden:
Aart Romeijn Ingrid Lommerse Sabine Roozen
Anke Nulkes Johan Selles Sanja van Dijk
Arthur Stricker Marjolijn Verbruggen Susan van Meurs
Bart Wever Michael Woolthuis Teun Weustink
Dana Ungureanu Mieke Goedkoop Thijs Weustink
Eddy Roosen Nic den Braven Toos Goedkoop
Edith Piers Ok van Batenburg Truus Muylaert
Fokkelina Wiersma Pascalle Hoenderdos Walja Karten
George Westerman Patrick de Haan Wolf Stricker
Harry v. Geldorp Petri van Dijk
Ineke Rohling Robbert Henrichs
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Opening:
De voorzitter opent de vergadering. Hij staat stil bij enkele bekende
sportbestuurders, zoals Joop Albeda, directeur NOC*NSF en Theo Edam,
ruim 25 jaar voorzitter van Rapido, die beiden stoppen met hun
werkzaamheden voor de sport. Mensen zoals zij, met hun inzet, zijn en
blijven hard nodig. Gezamenlijk moeten wij de toekomst van de
georganiseerde sport blijven bewaken en verstevigen. Sport is meer dan
wedstrijden houden, het is de aanjager tot als algemeen te aanvaarden
normen en waarden. Hij neemt afscheid met een gevoel van trots dat hij elf
jaar lang met een gemotiveerd kader heeft mogen samenwerken.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Bericht van verhindering ontvangen van:
Dhr. en Mw. Roozekrans Corine Kalbfleisch Arda Hendriks
F. Gustenhoven Sandra Roosen Theo van Giezen
Michiel Veen Mw. A.Stricker-Eichorn Wil Kuipers
J. Houtkamp Ronald Stricker Peter Rienstra

"Voorstel tot wijziging bestuursstructuur", ingezonden door Thijs
Weustink namens de polocommissie.

Notulen:
Er staat een regel in over de Stichting, deze hoort niet in de notulen thuis.
Wordt geschrapt, verder goedgekeurd.

Bespreking jaarverslagen:
Het verslag van de clubhuiscommissie bevat een regel over de
fietsenrekken, deze moet worden geschrapt. Verder worden alle
jaarverslagen goedgekeurd.
Financiële verslag.
Omdat dit een uitgebreid stuk is dat nogal wat tijd vergt om het helemaal
goed door te lezen, wordt gevraagd of het financiële verslag niet in het
clubblad kan worden geplaatst. Dit is niet gewenst omdat het clubblad niet
alleen in handen van leden komt. Bovendien is de tijd i.v.m. controle door
de kascommissie te kort. We spreken af dat e.e.a. volgend jaar vóór de
vergadering per e-mail of post is op te vragen bij de penningmeester.
Waarom zit de kas van de polocommissie zo vol? Heeft te maken met het
pinkstertoernooi, veel inkomsten. Men heeft de kas in eigen beheer tot
tevredenheid van commissie en penningmeester.
Er is een klein verlies geleden.
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Verslag van de kascommissie:
De heren Ronald Stricker en Thijs Weustink hebben de administratie
gecontroleerd en daarbij een adequate toelichting gekregen, zij verlenen
derhalve decharge voor het jaar 2003.

Benoeming nieuwe kascommissie:
Thijs Weustink en George Westerman, Sabine Roozen is reserve.

Uitreiking Sendenbeker:
Aan de ene kant altijd weer moeilijk om kandidaten te vinden, aan de
andere kant is het toch een uiting van waardering aan vrijwilligers, dus
moeten we die traditie zeker behouden. Dit jaar gaat de beker naar een van
onze trouwe leden, zoals zo veel van hen, ook actief in het kader, al vele
jaren lang. Als waardering voor zijn jarenlange inzet gaat de beker naar
Theo van Giezen. Hij is niet aanwezig, we gaan hen na overleg uitreiken op
zaterdagochtend in de Planeet, te midden van al zijn leszwemmertjes.

PAUZE

Begroting 2004:
Iedereen kan zich hier blijkbaar in vinden, de begroting wordt dus
vastgesteld.
Nagekomen voorstel: De penningmeester stelt een contributieverhoging per
01-01-2005 voor van € 3,-- per kwartaal voor de leden van de sportsector.
Redenen: om niet teveel in te teren; er was immers het afgelopen jaar al
(een klein) verlies. Ook kunnen we mogelijk tariefsverhoging van het
badwater tegemoet zien nu de Gemeente op alles moet bezuinigen. Hier
kunnen we maar beter op anticiperen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Bespreking ingekomen stuk "voorstel tot wijziging bestuursstructuur".
Het onderwerp is al op de vorige ALV aangekaart en in het afgelopen jaar
door bestuur, TO en de werkgroepen afzonderlijk is er al veel over
gesproken. Duidelijk is dat TO in deze vorm niet goed functioneert, kortere
communicatielijnen zijn hard nodig. De voorgestelde wijziging leidt
minimaal tot een verzwaring van de taken van het dagelijks bestuur en
waarschijnlijk is er ook een verandering van de statuten nodig. Een
strakker TO en een andere tijdsvolgorde zou misschien ook veel
verbeteren. Het huidige (en voor de helft aftredende) bestuur stelt voor om
een eventuele procedure goed uit te werken, waarbij het nieuwe bestuur
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samen met een vertegenwoordiger van elke werkgroep nauw betrokken
zijn.

Benoeming nieuwe bestuursleden:
Aftredende bestuursleden zijn Guus Niehot, Ebelien Brander en Anneke
Veen.
Nic den Braven, Walja Karten, Teun Weustink hebben zich kandidaat
gesteld, Walja als kandidaat voorzitter. Yolanda Bouwman die zich ook
kandidaat had gesteld heeft zich om privé-redenen teruggetrokken.
De kandidaten stellen zich kort voor. Walja is een "nieuw" DWT gezicht,
is sinds 3 jaar lid van DWT. Nic kwam jaren geleden van de
Watervrienden, is al actief geweest in JREZ en TO. Teun is ook al een
oude bekende, loopt al zo'n 18 jaar mee. Aangezien niemand bezwaar heeft
worden de voorzitter en de beide andere kandidaten bij acclamatie
verkozen.
De scheidende voorzitter wenst hen succes maar geeft nog even duidelijk
aan dat er in 2005 weer een aantal nieuwe kandidaten zullen moeten
komen, Paula stelt zich volgend jaar niet herkiesbaar en ook Kitty en
Marianne zijn in principe aftredend, er zal dus naar invulling moeten
worden gezocht.

Rondvraag:
Johan Selles heeft voor aanvang van de vergadering een aantal vragen
schriftelijk ingediend. Hij is o.a. van mening dat er vorig jaar teveel
badgeld is betaald voor het leszwemmen en dat de ouders onjuist zijn
geïnformeerd over het aantal weken dat er betaald moet worden. De
penningmeester kan dit weerleggen door hem voor te rekenen hoe vaak er
gezwommen kon worden en voor hoeveel weken er betaald is. Door de
verdeling van inning in drie periodes komt het voor dat men nu nog
badgeld betaalt nadat er afgezwommen is, dit is niet onredelijk, men is lid
van de vereniging en kan altijd doorgaan voor een volgend diploma. De
rest van zijn vragen zijn niet relevant voor de ALV, maar zullen op een
nader te bepalen tijdstip besproken worden met de voorzitter.
George Westerman bedankt namens iedereen Guus voor zijn jarenlange
inzet en zijn bijdragen aan het clubblad.

Hierna krijgen de aftredende bestuursleden van Kitty een bloemetje en een
fles wijn, waarna zij hun stoel achter de bestuurstafel afstaan aan de
nieuwe bestuursleden.
Guus overhandigt Walja de voorzittershamer waarna deze na een kort
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praatje de vergadering sluit om 22.15 uur.

Jaarverslag bestuur

In april 2004 is de bestuurssamenstelling ingrijpend gewijzigd. Na 11 jaar
voorzitterschap is Guus Niehot afgetreden en hij heeft hij de hamer
overgedragen aan Walja Karten. Anneke Veen, secretaris, heeft na vele
jaren trouwe dienst haar functie neergelegd, net als Ebelien Brander, die
jarenlang onder meer de public relations heeft verzorgd.
Tot het bestuur toegetreden zijn: Nic den Braven en Teun Weustink,
laatstgenoemde heeft de functie van secretaris op zich genomen. In juni
heeft Marianne Schillemans zich teruggetrokken uit het bestuur, omdat zij
de bestuurstaken niet meer kon combineren met haar dagelijkse
werkzaamheden.

Vanaf juli 2004 heeft het bestuur de volgende samenstelling, waarbij
tevens het jaar van aftreden is vermeld:

Walja Karten voorzitter 2007
Kitty Ungureanu vice-voorzitter, voorzitter TO 2006
Teun Weustink secretaris 2007
Paula Lommerse penningmeester 2005
Nic den Braven bestuurslid 2007

Het bestuur heeft elf keer vergaderd en heeft dit jaar drie vergaderingen
gehouden waarbij de voorzitter of een afgevaardigde van iedere
werkgroepen aanwezig is. Doel van deze "voorzitters-vergaderingen" voor
het afgelopen jaar was om te discussiëren over de toekomst van DWT in
het algemeen en meer specifiek over het te voeren beleid voor DWT. Ook
de toekomst van het Technisch Overleg is behandeld. Deze vergaderingen
zijn door de betrokkenen als positief ervaren en zullen daarom volgend
jaar, minimaal twee keer per jaar, terugkeren.

Alle BHZ-vergaderingen (Belangen Haarlemse Zwembaden) zijn door de
voorzitter of een afgevaardigde uit het bestuur bijgewoond. Een belangrijk
item dat op dit moment speelt, is de vraag hoe ‘'voldoende toezicht houden''
tijdens het gebruik van het zwemwater, dient te worden ingevuld.
Ook is de bijeenkomst van de SSH (Stichting Sportaccommodatie
Haarlem) bezocht, waaruit als belangrijkste punt de sterk aflopende
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subsidies van de gemeente Haarlem in de nabije toekomst is gekomen.

Het voorstel tot wijzigingen van de bestuursstructuur, zoals voorgesteld in
de ALV van 15 april 2004, heeft het bestuur niet doorgevoerd. Het
Technisch Overleg blijft bestaan en heeft meer verantwoordelijkheid en
beslissingsbevoegdheid gekregen. Dit besluit is tot stand gekomen na
overleg in de "voorzitters-vergaderingen".

In 2004 is het bestuur aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een
beleidsplan voor de periode 2005-2009. De volgende middelen en
instrumenten zijn hier voor gebruikt:
Een stagiair van de Hogeschool van Amsterdam, Jasper Slager, die een
Quickscan van DWT heeft gemaakt, waardoor de zwakke en sterke punten
van DWT naar voren zijn gekomen. Tevens heeft Jasper een projectplan
opgesteld om DWT extern te analyseren (o.a. vergelijken met andere
verenigingen, het sportbeleid van de gemeente Haarlem). Helaas heeft
Jasper het projectplan niet uitgevoerd, omdat hij zijn studie heeft
beëindigd.
Een IKSportscan, uitgevoerd door SportService Noord-Holland, waarbij de
vereniging met behulp van een computerprogramma is geanalyseerd. Op de
laatste dag van november heeft een representatieve afvaardiging van DWT
op de vragen die uit het programma naar voren komen, geantwoord.
De werkgroepen hebben hun visie op papier gezet voor hun eigen afdeling
en DWT in het algemeen. Tijdens de "voorzitters-vergaderingen'' is er zeer
regelmatig over het te voeren beleid en de mogelijk belangrijkste
aandachtspunten hierin, vergaderd.

Het beheer van de website van DWT, http://www.dwt-haarlem.nl, is
overgenomen door Niels Rohling, die het bestaande werk van Michiel
Veen verder zal uitbouwen en, wat zeer belangrijk is voor een website,
up-to-date zal houden.

Namens het bestuur,
Teun Weustink
secretaris
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Jaarverslag synchroonzwemmen

Na de zomervakantie hebben er wat veranderingen plaats gevonden in
zowel de trainersgroep als de werkgroep. In dit jaar hebben we afscheid
genomen van Bianca ten Hoeve (trainer) en Arda Hendriks (werkgroep).
Beide hebben zich jarenlang ingezet voor synchroonzwemmen DWT.
Angelique Heijboer is de werkgroep komen versterken.

In 2004 zijn er aardig wat activiteiten naast de gewone competitie
georganiseerd. De synchroonzwemcompetitie bestaat uit 2 figuren
wedstrijden en 1 of 2 uitvoeringen wedstrijden (afhankelijk van de
leeftijdscategorie).

Op 10 januari 2004 begonnen we het jaar met de Nieuwjaarsshow. Dit
evenement wordt één keer in de twee jaar georganiseerd in Zuid-Oost
Beemster. Dit keer had DWT een shownummer op de muziek van
Kinderen voor Kinderen.
Een week later was er door de werkgroep een gezellige middag
georganiseerd. Tijdens deze middag hebben we de videoband van de
Nieuwjaarsshow bekeken en lekker gegeten.
In december zijn de trainers al weer begonnen met de allereerste
voorbereidingen voor de show die gezwommen moet wordt in januari
2006.

Nieuw in dit seizoen waren de kringtrainingen. Deze trainingen worden
georganiseerd door de kringcommissie synchroonzwemmen. Voor deze
trainingen wordt er een trainer van buiten de kring gevraagd om een
training te komen geven met een bepaald onderwerp. Op 22 februari was
de eerste training. Voor deze training was iedere vereniging in
Noord-Holland uitgenodigd om met twee zwemsters te komen. Deze
zwemsters moesten het niveau van de junioren / senioren hebben. DWT is
daar met twee zwemsters geweest.
De tweede kringtraining werd georganiseerd op 29 februari. Echter door
omstandigheden van de uitgenodigde trainer is deze training helaas
afgezegd.
De derde training werd gehouden op 3 oktober. Voor deze training waren
zwemsters uitgenodigd die zwemmen in de leeftijdscategorie onder de 16
jaar (age-group III).
Al deze training hebben plaats gevonden in zwembad De Slag in Zaandam.
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In 2004 is er vanuit de KNZB ook een ‘Sporter Volg Systeem
Synchroonzwemmen' ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit het testen van de
synchroonzwemsters op diverse vlakken binnen het synchroonzwemmen.
Dit systeem kan gebruikt worden om de ontwikkeling van de sporters te
volgen. Vanuit de kringcommissie synchroonzwemmen kwam het idee om
op één dag meerdere zwemsters van verschillende verenigingen te testen.
Dit gebeurde op 21 maart in Zaandam. Van DWT zijn er 11 zwemsters
getest. De uitslagen van deze test zijn bekend. Echter om hier iets mee te
doen moet er opnieuw getest worden in verband met de vergelijking van de
resultaten.

Op 13 juni was de laatste wedstrijd van seizoen 2003/2004. Aan het eind
van deze wedstrijd werd de uitslag van de Verenigings Competitie bekend
gemaakt. Vorig seizoen waren we als 4e geëindigd. In de tussenstanden
van seizoen 03/04 stonden we schoven we heen en weer tussen de 1e en de
2e plaats. We waren dus erg nieuwsgierig naar de eindstand. Uiteindelijk
werden we met een heel klein verschil 2e achter Alliance. Desondanks
waren we hier heel tevreden mee.

Op zaterdagmiddag 26 juni werd er een oudermiddag georganiseerd.
Tijdens deze middag heeft de werkgroep uitgelegd wat hun bezigheden
zijn. Tevens hebben zij ook om ouderhulp gevraagd bij bepaalde zaken,
bijvoorbeeld rijden naar wedstrijden en het maken van de badpakken en
haarversieringen voor de uitvoeringen wedstrijden. Tijdens deze
oudermiddag is er ook door Ingrid de nieuwe indeling van de groepen
bekend gemaakt aan de ouders.

Op 3 en 4 juli was het weer tijd voor de demonstraties. Op 3 juli was de
demonstratie tijdens de eigen training en voor alle ouders en andere
geïnteresseerden. Er waren veel geïnteresseerden aangezien de gehele
tribune vol zat. Tijdens deze demonstratie zijn alle muzieknummers die het
afgelopen seizoen gezwommen zijn, getoond aan het publiek.
4 juli was een demonstratie na het afzwemfeest van de J-REZ. Hier hebben
we 4 muzieknummers laten zien, te weten 2 groepsnummers en 2 duetten.

Op 18 december was er een gezellige sinterklaas / kerst middag. Alle
zwemsters hadden een klein cadeautje gekocht en het beroemde (of
beruchte) dobbelspel werd gespeeld. Dit gaf een zeer gezellige middag.

Ook zijn er dit jaar weer wat opleidingen gedaan. Drie zwemsters, Simone,
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Katherine en Amber, hebben de cursus jurysecretaris / tijdwaarnemer
gevolgd. Zij zijn alle drie hiervoor geslaagd. Direct daarna zijn deze
fanatieke meiden door gegaan met de cursus beoordelaar ‘9'. Zij doen
hiervoor in 2005 examen.
Ook is in 2004 Ingrid begonnen met de trainer B cursus. Zij zal
waarschijnlijk in maart 2005 examen doen hiervoor.

Een ander punt op het gebied van opleidingen is dat synchroonzwemmen
DWT een praktijk opleidingsplaats gaat worden voor de trainersopleiding.
De opleidingen van de KNZB gaan dramatisch veranderen. Een van de
veranderingen is dat er een heel groot deel praktijkstage gevolgd moet
worden. In eerste instantie zijn we een praktijk plaats voor onze eigen
vereniging, maar er kunnen ook trainers van een andere vereniging bij ons
komen stage lopen.
Het opleidingssysteem is nog in ontwikkeling. Wanneer het echter gaat
beginnen is nog niet bekend.

Aart, Angelique, Anke, Inge, Ingrid, Kitty, Linda, Marcel, Mariska en
Susan

Jaarverslag JREZ

Met een club van 6 J-REZ leden zijn we dit jaar geëindigd en hopen we
ook het nieuwe jaar weer verder te gaan.
In zowel Boerhaavebad als Planeet zijn de wachtlijsten ruim bezet (Planeet
ruim 1.5 jaar wachttijd, Boerhaavebad ruim een jaar). Ook over het aantal
lesgevers valt niet te klagen.
Dit jaar zijn er bij de Planeet en Boerhaavebad lesgevers bijgekomen en
helaas ook weggegaan.
Lesgevers die in het Boerhaavebad ons team hebben versterkt zijn:
Stefan Vermeer (stage zwemleider A) en terug van weg geweest Frank
Muylaert.
Peter Leenders is gestopt.

In de Planeet is Diana den Brave als lesgever gestart (in bezit van
zwemleider A).
Jose van Giezen, Jan van Ree en Erik Mengerink zijn gestopt.
Baltine Scholing (ALO stagiaire) heeft enkele weken met ons meegelopen.
Patrick de Haan, Harry van Geldorp en Sanja van Dijk zijn geslaagd voor
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hun zwemleider B.

Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

Paasactiviteit: Met 30 kinderen hebben we geknutseld van palmpaas tot
paaskraam.
Kaderavond: Bespreking van het jaaroverzicht en knelpunten in de baden
en informatie over de nieuwste lesgeeftechnieken.
Kaderborrel: Wegens succes herhaald, toch minder succesvol als vorig
jaar.
Najaarsactiviteit: Het was de bedoeling om naar chimpie champie te gaan.
Maar wegens te weinig aanmeldingen werd dit afgelast.
Sintfeest: 22 kinderen hebben dit jaar hun pietendiploma gehaald. Sint was
zeer tevreden en deelde de diploma's uit. Misschien waren we dan toch iets
beter dan de pieten????

Samen met het nieuwe bestuur zijn we een nieuw beleidsplan aan het
maken voor de vereniging. Dat is voor ons als J-REZ ook een grote
tijdsbesteding geweest dit jaar.

Voor het ABC-plan hebben het volgende aantal kinderen afgezwommen:

Voor diploma A zijn er het afgelopen jaar 42  kinderen geslaagd.
Voor diploma B zijn er het afgelopen jaar 37  kinderen geslaagd.
Voor diploma C zijn er het afgelopen jaar 25  kinderen geslaagd.

Voor de zwemvaardigheden hebben het volgende aantal kinderen
afgezwommen:

Voor zwemvaardigheid 1 zijn het afgelopen jaar 16 kinderen geslaagd.
Voor zwemvaardigheid 2 zijn het afgelopen jaar 11 kinderen geslaagd.
Voor zwemvaardigheid 3 zijn het afgelopen jaar 8  kinderen geslaagd.

Deze laatste aantallen zijn minder dan vorig jaar. Dit komt door invoering
van nieuwe zwemvaardigheidsdiploma's door de NRZ. Vanwege
definitieve invoering in 2005, zijn we na de zomervakantie begonnen met
het aanleren van de basisonderdelen. Verder bevat het nieuwe diploma
meer suvival-elementen, is er een gedeelte waarin met kleding wordt
gezwommen en worden meer onderdelen van kunstzwemmen, waterpolo en
wedstrijdzwemmen aangeleerd.. Erg leuk, maar te veel om in korte tijd aan
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te leren.
Vandaar dat er in het najaar niet afgezwommen is voor de
zwemvaardigheden.

Voor stickerzwemmen hebben 6 kinderen afgezwommen voor de
onderdelen nostalgische zwemslagen en reddend zwemmen. Ook voor de
stickerdiploma's komen andere diploma-eisen. Het stickerzwemmen
hebben we wegens gebrek aan tijd, kader en badwater moeten stoppen.

Genoeg uitdagingen en plannen voor het komende jaar!

Namens de J-REZ: Sanja van Dijk, Edith Piers, Pascalle Hoenderdos,
Harry van Geldorp, Nic den Braven en Petri van Dijk.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen

De werkgroep bestaat uit de volgende samenstelling
Erik Kokkelkoren                           voorzitter/penningmeester.
Ton Rossel                                      wedstrijdsecretariaat, juryleden.
Aloys Wijckmans                            ploegleider en algemene zaken.
Marco Klinkenberg                         ledenwerving en sponsoring
Hans Joosten                                   hoofdtrainer
Martin Lommerse                            hulptrainer.

Het afgelopen jaar is een seizoen geweest waarin de opgaande lijn zich
heeft doorgezet. Er heerst een positieve sfeer onder de zwemmers. Ook is
er continuïteit in de trainers staf en in de werkgroep, mede hierdoor groeit
het aantal leden weer gestaag. Toch zullen wij met zijn allen alert moeten
blijven, want er is een groot aanbod en sporten is niet echt populair bij
kinderen. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig dat er voor de werkgroep
een nieuw enthousiast lid zich heeft aangemeld t.w. Marco Klinkenberg.
Marco heeft aangegeven zich o.a. met leden werving te willen gaan
bezighouden,
Een andere positieve ontwikkeling is dat onder leiding van Peter v/d Bor en
Dennis de Graaf een Jeugd commissie is opgericht, deze gaat zich
ondermeer bezighouden met de redactie van "ons krantje" en activiteiten
die rondom het zwemmen georganiseerd worden. Inmiddels hebben zij met
succes de bowling avond georganiseerd.
De opgaande lijn heeft zich ook vertaald in het aantal gediplomeerde
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klokkers. Het afgelopen jaar zijn Marco en Linda Klinkenberg evenals
Alan Burden geslaagd voor het examen tijdwaarneming, hierdoor kan
DWT bij de wedstrijden weer beter aan zijn verplichtingen voldoen, allen
van harte gefeliciteerd.
De trainers bezetting is ongewijzigd en bestaat uit, Hans Joosten
(hoofdtrainer), met als assistenten Aloys Wijckmans en Martin Lommerse.
Zoals vermeld groeit het aantal leden weer gestaag, totaal hebben wij nu 41
actieve zwemmers.
Na de degradatie van vorig seizoen staan wij op het ogenblik in de midden
moot, het streven is echter om binnen twee jaar promotie te realiseren.
Ons eigen Paastoernooi was wederom een succes, al is het aantal actieve
zwemmers en verenigingen is de afgelopen jaren wel gedaald, om niet in
een neergaande spiraal terecht te komen hebben wij voor het komende
toernooi de reglementen aangepast. Hierdoor hopen wij dat het voor de
verenigingen interessanter om in te schrijven.
Ook hebben wij weer deelgenomen aan het internationale toernooi in
Osnabrück, hier zijn wij al 22 jaar achtereen geweest, maar voor iedereen
blijft het iets om naar uit te kijken.
Het afgelopen jaar zijn wij voor de vierde maal in successie wezen bowlen,
wat erg geslaagd was. Tevens is het club kampioen schap weer gehouden,
met als uitsmijter een avond in de kart baan dit gaan wij zeker herhalen in
het volgende seizoen.
Al met al kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Erik Kokkelkoren

Jaarverslag waterpolocommissie

Het afgelopen jaar heeft de polocommissie weer van alles georganiseerd en
geregeld. In 2004 was onze taakverdeling als volgt : Marjolijn voorzitter,
Eddy secretaris en materiaal man, Sandra penningmeester, Dana heeft de
portefeuille PR onder haar hoede, Robbert richt zich op het minipolo en de
pupillen en de coördinatie daarvan en Thijs vult clubblad en website met
kopij. We namen in september afscheid van Sabine, die ruim zeven jaar
grote inzet toonde. Zij was onder andere vanaf het begin van het
minipoloproject betrokken en organiseerde en bezocht vele
minipolotoernooien. In Robbert vindt ze een waardig opvolger. De vraag
naar meer mankracht, die vorig jaar groeide, is echter nog niet helemaal
beantwoord.
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De polocommissie is een enthousiast team dat ook in 2004 de weg wist
binnen en buiten de club. De korte communicatielijnen onderling hebben
we optimaal benut. Vergaderen op het fietspad, per e-mail en in het
clubhuis blijven een succesformule waardoor de frequentie en 
-duur van de ‘echte' vergaderingen omlaag kon. Wel zo efficiënt.
Er was een gestage aanwas van nieuwe leden, leuk om te zien dat die vaak
via de website ‘binnenkwamen', lid worden en dat ook blijven. Het
enthousiasme van de trainer-coaches heeft daar natuurlijk tot bijgedragen.
Ook positief was het grote aantal minipoloërs en de zowel door ouders als
spelers goedbezochte toernooien. Voor het tweede jaar in successie zijn we
in mei een lang weekend met z'n allen naar een bungalowpark geweest, dit
keer naar De Veluwse Hoevegaerde in Putten.
TRAINERS
Koos Ruiter ging zijn vierde jaar als trainer van de herenselectie in. Eddy
trainde heren jeugd en Ronnie Westerhoven de adspiranten. Ben Willemze
ging zijn zesde trainingsjaar in bij dames 1. Mieke en Toos Goedkoop
leerden in 2004 de minipoloërs de beginselen van het waterpolo, Robbert
de pupillen. Bart Wever trainde dames 2. Raymond Velthuis en Tim Klein
waren de gewaardeerde vliegende keeps tijdens dinsdag- en
vrijdagtrainingen.

DE TEAMS
Het minipolo zette de stijgende lijn voort, veel ervaring werd opgedaan
tijdens de toernooien. Er kwamen nieuwe leden bij en de verschillende
toernooien in de regio werden goed bezocht. Nu het minipoloproject al een
flink aantal jaren loopt, merken we dat onze pupillenteams ervaren de
competitie ingaan. De aspiranten eindigden op een zevende plaats in hun
competitie.

Dames 1 speelde voor het vierde jaar achtereen in de bond en eindigde als
vierde van de twaalf teams in hun competitie. Dames 2 een jonge groep
enthousiaste meiden die het, als het zo doorgaat de komende jaren
helemaal gaat maken, behaalde een vijfde plaats van de twaalf. Dames 3
werd twaalfde. Het dames 4-team moesten we helaas voor de winterstop
weer uitschrijven wegens gebrek aan speelsters.

Heren 1 werd tweede van de twaalf, een mooi resultaat van een goede
trainingsopkomst en motivatie. Het gevestigde talent van heren 2 heeft hier
en daar wat laten liggen maar gezien de trainingsopkomst is het resultaat
van dit vierde jaar in de bond OK. Heren 3 speelde weer in dezelfde poule
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als heren 4, ze eindigden respectievelijk als vierde en vijfde van de twaalf.
Heren 5 deed het prima, de in 2003 verwachte promotie heeft in 2004
plaatsgevonden. Hulde heren!

SCHEIDSRECHTERS
Ook in 2004 hebben we veel profij t  gehad van de
verenigingsscheidsrechter (VSR). Het was een bekend probleem dat er
vaak voor kring- en districtswedstrijden geen scheidsrechter beschikbaar
was. Daarom hebben enkele dames en heren een cursus gevolgd om VSR te
worden. Bij thuiswedstrijden fluiten zij per toerbeurt. We zijn heel zuinig
op onze scheidsrechters. Er zal er meer animo moeten komen onder de
spelers om scheidsrechter te worden.

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
2004 is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Een bloemlezing in
vogelvlucht van ons jaarlijks activiteitenlijstje. Het opende eind januari
met een geslaagd feest dat we organiseerden met de clubhuiscommissie.
Het thema was ‘30' vanwege de verjaardag van de voorzitter van onze
commissie.

Begin april was er ons eigen minipolotoernooi in De Planeet. Teams uit
allerlei windstreken, bekende en minder bekende vonden 30 en 31 mei de
weg naar het Pinkstertoernooi. Het Boerhaavebad was twee dagen lang het
toneel van sportief gepolo. Er was ook voorafgaand aan het toernooi voor
de gasten ‘van ver' een barbecue georganiseerd. Het clubhuis stond vol als
vanouds op de avond van het feest. Er waren geen wanklanken, of het moet
de toekomst van het toernooi zijn, wanneer er gebouwd gaat worden op de
kampeerlanderijen rondom het zwembad.

De minipoloërs en pupillen zijn in juni naar de Linnaeushof geweest en
hebben daarna bij het clubhuis gebarbecued.

In de zomer was het weer tijd voor toernooien. Enkele dames en een
aspirantenteam zijn 
naar Borculo geweest, de aspiranten onder leiding van Ronnie, Mieke en
Fokkelina. Het eerste 
echte toernooiweekend voor onze kleintjes dus! Niet veel later namen
sommigen voor de zesde keer de visafslag naar het toernooi van Noordkop
in Den Helder, compleet met oranje-taferelen en redelijke
wedstrijdresultaten. Voor de negende keer reisde er een dames- en
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herentoernooiteam af naar Ter Apel. Nieuw dit jaar was het heren
1-toernooi in Rheden, waar ook acte de presence gegeven werd met een
belofteteam van heren-jeugdspelers. Dan reisde er nog een illuster
gezelschap af naar het Belgische Hasselt waar de bekende gezelligheid,
altijd in het midden, uiteraard weer hoogtij vierde.

Weer geen zomertrainingen in de Houtvaart, maar wel gelegenheid om
binnen alvast op conditie te komen. En zo kwam uit het plezier het
presteren weer op gang en niet lang daarna begon de competitie.
Poloroosterboekje nummer 22 (januari) en 23 (september) rolden van de
DWT-stencilmachine. Afsluiter was het kerstgala op 19 december: een
drukbezocht – meer dan dertig deelnemers! – en goedgekleed festijn, voor
jonge DWT-ers.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis
voor de toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht,
samenwerking en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen
die DWT een warm hart toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder
die meegeholpen heeft om 2004 tot zo'n succesvol jaar te maken, in het
bijzonder de scheidsrechters, supporters, de ouders van minipolo en
aspiranten die telkens weer bereid waren te rijden naar uitwedstrijden, de
enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi
van welke aard dan ook hebben geleverd.

Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief
75e DWT-jaar met weer volop winst, promotie en gezelligheid!

Marjolijn Verbruggen, Dana Ungureanu, Eddy Roosen, Sandra Roosen,
Robbert Henrichs en Thijs Weustink

Jaarverslag Clubhuis

In 2004 is er veel gebeurd in de clubhuiscommissie. Fokkelina heeft onze
commissie na ongeveer 10 jaar (inclusief een pauze van drie jaar) verlaten.
Patrick is ons team daarna komen verstreken. Ook Rob is weg geweest,
maar dit was tijdelijk. Voor zijn werk heeft hij van februari t/m augustus in
Bosnië gezeten.

Martin Belles en Jeroen Loerakker zijn onze vaste klussers en zijn dus ook
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onderdeel van onze commissie geworden. Ze hebben al veel werk verricht
en we zijn dan ook erg blij met onze "Bob de klussers".

Zoals we al hebben aangegeven is er veel gebeurd in 2004. Niet alleen met
onze commissieleden, maar ook qua activiteiten. De dag van DWT,
Sjoeltoernooi, Pinkstertoernooi "Wild Wild West" en niet te vergeten de
Kerstbingo. De dag van DWT" had dit jaar een andere opzet en dit was erg
geslaagd. Vooral voor het springkussen was veel animo. Al met al een druk
bezochte dag met prachtig weer.
Ook is afgelopen jaar het EK voetbal in het clubhuis gevolgd door een
aantal trouwe kijkers. Dit omdat er een Digitenne is aangeschaft, hierdoor
is het weer mogelijk om tv te kijken in het clubhuis. De voetbalpoule
zorgde ervoor dat iedere wedstrijd spannend was!

In oktober was het tweede DWT Darttoernooi. In 2003 was Randy de
winnaar en in 2004 heeft Marcel Velthuis de wisselbeker mee naar huis
mogen nemen.

Een andere activiteit was het opnieuw lakken van de barkrukken. Als wij
van tevoren hadden geweten dat het de warmste dag van 2004 zou worden,
hadden we er nog wel even over nagedacht. Wel moeten we bekennen dat
de vliegende mieren zorgde voor een gezellige sfeer. Om het goed te
maken zijn we die avond met de hele commissie uit eten geweest. Het
warme weer had intussen plaats gemaakt voor heel veel regen, dus het zat
ons niet mee. Al met al was het erg gezellig.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle bar vrijwilligers
van afgelopen jaar nogmaals te bedanken voor hun inzet. Wij gaan er in
ieder geval in 2005 weer tegenaan!!

De clubhuiscommissie,
Paula, Toos, Rob, Bart, Patrick, Ingrid, Mieke en Randy
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Gefeliciteerd allemaal:
DWT bestaat 75 jaar !!!!
Wat? Is het alweer 5 jaar geleden dat we het 70 jarige bestaan van
onze vereniging gevierd hebben??? Ja, dat klopt! 
Dit hele jaar bestaan we 75 jaar. Dit is natuurlijk best bijzonder en
dus moet dit gevierd worden. Het hele jaar door zullen er een aantal
activiteiten plaatsvinden in het kader van ons 75-jarig jubileum. Ook
de 'gewone' activiteiten en gebeurtenissen zoals het Paas- en
Pinkstertoernooi zullen een 75-jaar jasje krijgen. Wat je verder kunt
verwachten is nog niet helemaal duidelijk, maar voorlopig staan de
volgende dingen te gebeuren (onder voorbehoud):

Maart: Paastoernooi, wedstrijdzwemmen (natuurlijk ook met
feest!)

Mei: Pinkstertoernooi,waterpolo (natuurlijk met feest! Behalve
75 jaar is het thema dit keer: op en rond de boerderij)

Juni: Sponsorzwemmen (lukt het iedereen minstens 75
baantjes te zwemmen??)

Juli: Onderlinge wedstrijden waterpolo, waarbij zoveel
mogelijk oud-leden aanwezig zullen zijn. Aan het einde
van de dag een BBQ!

September: Kaderdag
Oktober: Activiteit van wedstrijdzwemmen
November: Kinderdisco; voor iedereen onder de 14!
December: "Reünie" van oud-waterpoloërs, met verschillende

wedstrijden
December: FEEST 

Tot zover dit bericht over onze verjaardag. Houd goed het clubblad
en de website in de gaten voor meer nieuws over ons jubileum. Heb
je een leuk idee, of wil je er verder iets over kwijt? Neem dan contact
op met Kitty Ungureanu.
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Van de clubhuis
commissie
Door een aantal recente ontwikkelingen leek het ons weer tijd voor
een stukje in ons clubblad.

Zoals sommige van jullie al zullen weten is Randy Mieremet uit onze
commissie gegaan. Dit doordat hij door o.a. zijn stage minder tijd
heeft dan voorheen. Wij willen dan ook bij deze Randy bedanken
voor zijn bewezen diensten en wensen hem veel succes met zijn
stage.

Wat we ook direct kunnen melden is dat Tim Klein ons team is
komen versterken. Hij viel ons al direct op door af en toe spontaan
een bardienst over te nemen en dat zijn mensen die we graag in ons
team hebben. Tim; welkom aan boord!

Wat ook leuk is om te melden is dat we eerdaags Grimbergen bier op
de tweede tap zullen verkopen. Wij hopen dat dit goed in de smaak
valt. 

Voor alle bar vrijwilligers is er nog een aparte mededeling. Op
donderdag 28 april vanaf 21.00 uur is er weer een gezellige bar
borrel. Voor de mensen die al geregeld een bardienst hebben gedraaid
is het een gezellige avond en voor de beginnelingen onder ons is het
een leuke gelegenheid om iets bij te leren. Zo kan je bijvoorbeeld
geholpen worden bij het verbeteren van je taptechniek, leren hoe je
een fust moet verwisselen of misschien is er iets dat je altijd al had
willen weten…… dit is je kans!!

Tot zo ver ons nieuws.
Tot in het clubhuis!
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3e voorronde speedo
Door: Aloys Wijckmans

Op zondag 27 februari, nog net winter, reisden we af naar Zaandam
voor de 3e voorronde van de speedo.  Tijdens deze wedstrijd
verschenen Daphne Romeijn en Denzel Krommendam voor het eerst
aan de start en deden dat zeer goed. Denzel was de snelste
DWT'-zwemmer op de 100m rugslag en de 100m vrijeslag. Daphne
zwom op de 100m vrijeslag 1.33.52 en was daar mee bijna net zo
snel als Denzel, die 1.33.15 zwom. Verder waren er pr's voor
Soufiane en Bruce. Onze aller kleinste deelnemers, Halise en Natalje,
deden het ook goed en zwommen een pr op de 100m rugslag en de
50m vlinderslag. Mara (10e)en Fatmagùl zwommen een pr op de
200m wisselslag. Anouk zwom geen pr's, maar presteerde ondanks
een griepje goed.
Op de 100m school slag werd Amanda 7e en Susanne 8ste; beide
zwommen een pr.

Uitslag Speedo voorronde deel 3
27-02-2005 te 1503NA Zaandam
Afstand: Naam:
50 VLINDER Natalja   Klinkenberg 1.02.38*
50 VLINDER Halise   Gultekin 1.08.56 VCV
100 RUG Mara   Burden 1.39.82
100 RUG Daphne   Romeijn 1.40.27*
100 RUG Denzel  Krommendam 1.40.56*
100 RUG Soufiane   Ridouani 1.47.93*
100 RUG Bruce   Geels 1.53.14*  RHR
100 RUG Fatmagùl  Özkurt 1.56.28
100 RUG Halise   Gultekin 2.01.12*
100 RUG Natalja   Klinkenberg 2.01.17*
100 SCHOOL Amanda   Klinkenberg 1.38.00*
100 SCHOOL Anouk  Nulkes 1.38.09
100 SCHOOL Susanne van Kleef 1.42.48*
100 VLINDER Amanda   Klinkenberg 1.41.70*
100 VLINDER Susanne van Kleef 1.42.00
100 VLINDER Anouk  Nulkes 1.44.13
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100 VRIJ Mara   Burden 1.28.35
100 VRIJ Denzel  Krommendam 1.33.13*
100 VRIJ Daphne   Romeijn 1.33.52*
100 VRIJ Fatmagùl  Özkurt 1.41.41*
100 VRIJ Soufiane   Ridouani 1.45.98
100 VRIJ Bruce   Geels 1.48.46*
200 WISSEL Mara   Burden 3.23.48*
200 WISSEL Fatmagùl  Özkurt          SK 3.49.89* SK

*   : Verbetering eigen tijd.

CR : Clubrecord.

SK : Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.

VCV : Armen niet over water.

RHR : Niet op rug aangetikt.

Meerkamp te Amsterdam
Door Aloys Wijckmans

Op zondag 6 maart vertrokken wij met een enigszins gehavende
ploeg naar Amsterdam om daar de strijd aan te binden met 4 andere
verenigingen.  Op het laatste moment werden we overvallen door
ziek en zeer van een aantal zwemmers/sters.
De 25 vertegenwoordigers van DWT weerden zich dapper en wisten
toch nog een aantal medailles in de wacht te slepen. Ook werden er
nog de nodige pr's gezwommen. Op de 100m vlinderslag minioren
5/6  waren de eerste 4 plaatsen voor DWT: Susanne 1 , Amanda 2 ,ste e

Mara 3e en Ilknur 4 !e

De medaillewinnaars zijn:
A de estafetteploeg bestaand uit: anouk N, Denzel, Susanne en

Soufiane, werd 1ste

A Wouter :  3  op de 100m rugslag, 3  op de 50m schoolslag,e e

A Peter : 1  op de 100m rugslag, 2  op de 50 vrij,ste e

A Anouk Nulkes : 2  op de 100m vrij, 1  op de 100m wisselslage ste

A Dennis : 1  op de 50m schoolslag, 1  op de 50m vrij, ste ste
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A Sussanne : 1ste op de 100m vlinder, 3  op de 100m wisselslage

A Amanda : 2  op de 100m vlindere

A Mara : 3  op de 100m vlindere

A Natalja : 1  op de 50m schoolslagste

Goede pr's waren er voor: 
- Kamiel op de 50 vrij 32.88; hij vreest voor zijn haar als niet

spoedig onder 30 sec zwemt!
- Fien op de 100m schoolslag, 1.34.29
- Halise op de 50m vrij naar 50.97
- Ottilie op de 50m vrij naar 51.64; onze jongste zwemster!
- Iknur ging op de 100m vrij naar 1.29,4
- Daphne eindigde op de 100m vrij in 1.30.69
- Bruce eindigde op de 100m vrij op 1.49.88
- Angela verscheen voor de 2e keer aan de start en was de snelste

dwt-zwemster in haar categorie op de 50m vrij; 37.2
- Anouk R verbeterde haar tijd op de 100m schoolslag naar 1.38.43
Voor overige pr's en tijden zie uitslag hieronder.

Uitslag Meerkamp
06-03-2005 te Amsterdam
Afstand: Naam:
4x25 WISSEL MJO12 1.19.01
Anouk  Nulkes, Denzel Krommendam, Susanne van Kleef, Soufiane Ridouani. 1ste
4x25 WISSEL MJO12 1.24.27 RH
Mara   Burden, Daphne   Romeijn, Amanda   Klinkenberg, Bruce   Geels.
8x25 WISSEL MIX 2.15.76
Fien de Vries, Peter van de Bor, Anouk   Rossel, Wouter van de Bor,  ,Dennis de
Graaf, Annette   Knape, Roy   Kokkelkoren.
50 RUG Fien de Vries 0.39.99
50 RUG Jody   Kokkelkoren 0.43.03
50 RUG Annette   Knape 0.44.37
50 RUG Anouk   Rossel 0.45.55
50 RUG Angela  Gooijer 0.45.96*
50 RUG Yesim   Koycu 0.48.73
50 RUG Myrthe   Rossel 0.49.09
50 SCHOOL Dennis de Graaf 0.33.20
50 SCHOOL Peter van de Bor 0.37.00
50 SCHOOL Wouter van de Bor 0.37.00
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50 SCHOOL Kamiel   Delpeut 0.39.70*
50 SCHOOL Roy   Kokkelkoren 0.42.45
50 SCHOOL Natalja   Klinkenberg 0.52.24*
50 SCHOOL Soufiane   Ridouani 0.54.13
50 SCHOOL Denzel  Krommendam 0.54.39*
50 SCHOOL Halise   Gultekin 1.01.36
50 SCHOOL Ottili   Krommendam 1.02.48*
50 VLINDER Soufiane   Ridouani 1.03.54*
50 VLINDER Denzel  Krommendam 1.04.92* VB
50 VRIJ Peter van de Bor 0.26.80*
50 VRIJ Dennis de Graaf 0.27.11*
50 VRIJ Wouter van de Bor 0.30.52*
50 VRIJ Roy   Kokkelkoren 0.31.86*
50 VRIJ Kamiel   Delpeut 0.32.88*
50 VRIJ Fien de Vries 0.33.33*
50 VRIJ Annette   Knape 0.33.51*
50 VRIJ Jody   Kokkelkoren 0.36.06
50 VRIJ Anouk   Rossel 0.36.25
50 VRIJ Angela  Gooijer 0.37.20*
50 VRIJ Myrthe   Rossel 0.38.32*
50 VRIJ Yesim   Koycu 0.39.75
50 VRIJ Natalja   Klinkenberg 0.46.50
50 VRIJ Halise   Gultekin 0.50.97*
50 VRIJ Ottili   Krommendam 0.51.64*
100 RUG Dennis de Graaf 0.35.39 1.13.15
100 RUG Peter van de Bor 1.13.46
100 RUG Wouter van de Bor 1.16.90*
100 RUG Roy   Kokkelkoren 0.41.74 1.25.67*
100 RUG Kamiel   Delpeut 1.40.58* RD
100 SCHOOL Fien de Vries 1.34.29*
100 SCHOOL Annette   Knape 1.38.06
100 SCHOOL Anouk   Rossel 1.38.43* SK
100 SCHOOL Jody   Kokkelkoren 0.47.95 1.40.84
100 SCHOOL Angela  Gooijer 1.46.44*
100 SCHOOL Myrthe   Rossel 1.48.68*
100 SCHOOL Yesim   Koycu 0.52.22 1.53.45
100 VLINDER Susanne van Kleef 1.41.06
100 VLINDER Anouk  Nulkes 1.42.06 VC
100 VLINDER Amanda   Klinkenberg 1.44.58
100 VLINDER Mara   Burden 0.48.37 1.52.64*
100 VLINDER Ilknur   Basdemircan 1.57.94*
100 VRIJ Anouk  Nulkes 0.35.52 1.15.73*
100 VRIJ Susanne van Kleef 1.20.23*
100 VRIJ Amanda   Klinkenberg 0.37.54 1.21.09*
100 VRIJ Mara   Burden 1.23.31*
100 VRIJ Ilknur   Basdemircan 0.42.12 1.29.40*
100 VRIJ Daphne   Romeijn 1.30.69*
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100 VRIJ Soufiane   Ridouani 0.47.50 1.37.80*
100 VRIJ Denzel  Krommendam 0.49.10 1.39.20
100 VRIJ Bruce   Geels 1.46.43*
100 WISSEL Anouk  Nulkes 1.25.75*
100 WISSEL Susanne van Kleef 1.27.99*
100 WISSEL Mara   Burden 1.37.30
100 WISSEL Ilknur   Basdemircan 1.41.77

*   : 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.

SK : Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.

VB : Beide armen niet te zamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts

gebracht.

VC : Armen niet over het water naar voren gebracht.

Zwemcompetitie 13
maart te Castricum
Door: Aloys Wijckmans
.
Ondanks wat ziek en zeer is er goed gepresteerd.
Weer de nodige pr's en veel enthousiasme. Bij de meiden groeiden
Fien en Anouk Nulkes boven zich zelf uit en veroverden beide 3
medailles.
Fien de Vries: 1ste op de 50m schoolslag, 1ste op de 100m wissel en
2e op 200m vrij
Anouk Nulkes: 1ste op de 100m vrij, 2e opde 100m schoolslag, 2e op
de 50 m schoolslag
Susanne van Kleef: 3e op de 100m vrij 
Ceyda karaca: 2e op de 50m schoolslag en 3e op de 100m schoolslag
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Bij de heren waren Dennis en Wouter de verzamelaars van medailles.
Ook een bijzondere prestatie voor Jurjen, die voor het eerst de
bovenste trede wist te bereiken; goed zo!
Dennis de Graaf: 1ste op de 100m wissel en 1ste op de 100m
schoolslag. Jurjen Lind: 1ste op de 100m schoolslag
Wouter van de Bor: 1ste op de 50m schoolslag, 3e op de 100m wissel
en 3e op de 200m vrij; beide vette pr's.

Verder waren er ook nog medailles en veel pr.s. Zoals voor Halise,
Natalja en Soufiane.
Helaas kwam een enkeling niet opdagen of zegde op het allerlaatste
moment af. Dat is niet alleen vervelend voor de vereniging, maar ook
voor je collega-zwemmers. Estafettes die op het laatste moment
aangepast moeten worden, of zelfs geschrapt.  Voor de organisatie
zijn die late verandering, doordat mensen zo maar wegblijven, niet
altijd te verwerken en krijgt DWT een boete. Die boete zal verhaald
worden op de betreffende zwemmer/ster!
Ondanks de goede prestaties zijn we toch een plaatsje gezakt. Als we
de volgend wedstrijd weer op volle oorlogssterkte kunnen aantreden,
moeten we weer iets kunnen stijgen!
Als bijlage de tijden va de DWT-zwemmers

Uitslag Competitie deel 4
13-03-2005 te 1901RG Castricum
Afstand: Naam:
4x50 VRIJ JO16 2.13.25
Roy   Kokkelkoren, Yunus   Karaca, David de Loor, Wouter van de Bor.
4x50 WISSEL MO12 0.39.01 2.44.71CR
Anouk  Nulkes, Ilknur   Basdemircan, Amanda   Klinkenberg, Susanne van Kleef.
4x100 WISSEL DAMES 1.22.88 5.36.44
Nicolette   Knape, , Kyara van der Sluis, Annette   Knape.
4x100 WISSEL MO18 1.32.79 6.01.21 VC
Jody   Kokkelkoren, Ceyda   Karaca, Hanife   Gurkan, Fien de Vries.
25 SCHOOL Natalja   Klinkenberg 0.23.22*
25 SCHOOL Halise   Gultekin 0.26.68*
50 RUG Peter van de Bor 0.32.23*
50 RUG Kamiel   Delpeut 0.38.00* RD
50 RUG Annette   Knape 0.38.01*
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50 RUG Nicolette   Knape 0.39.03
50 RUG Anouk  Nulkes 0.39.14
50 RUG Susanne van Kleef 0.41.18*
50 RUG Amanda   Klinkenberg 0.41.44*
50 RUG Yunus   Karaca 0.42.00*
50 RUG David de Loor 0.44.12*
50 RUG Angela  Gooijer 0.45.65*
50 RUG Myrthe   Rossel 0.47.03*
50 RUG Pim   Hendriks 0.48.65*
50 SCHOOL Wouter van de Bor 0.36.31
50 SCHOOL Roy   Kokkelkoren 0.42.08
50 SCHOOL Fien de Vries 0.42.37*
50 SCHOOL Ceyda   Karaca 0.43.02*
50 SCHOOL Yunus   Karaca 0.44.79*
50 SCHOOL Angela  Gooijer 0.49.34* SD
50 SCHOOL Yesim   Koycu 0.52.04
50 VRIJ Natalja   Klinkenberg 0.45.10
50 VRIJ Halise   Gultekin 0.48.01*
100 SCHOOL Dennis de Graaf 1.14.16*
100 SCHOOL Ceyda   Karaca 1.37.21*
100 SCHOOL Anouk  Nulkes 1.37.94
100 SCHOOL Anouk   Rossel 1.39.56
100 SCHOOL Jurjen   Lind 1.39.96*
100 SCHOOL Jody   Kokkelkoren 1.42.17
100 SCHOOL Mara   Burden 1.45.64*
100 SCHOOL Döne   Tuncer 1.52.27*
100 SCHOOL Daphne   Romeijn 1.53.07*
100 SCHOOL Fatmagùl  Özkurt 1.54.49
100 SCHOOL Soufiane   Ridouani 1.56.50*
100 VLINDER Peter van de Bor 1.14.90*
100 VLINDER Nicolette   Knape 1.23.04
100 VLINDER Annette   Knape 1.24.86
100 VLINDER Kamiel   Delpeut 1.39.44* VC
100 VRIJ Anouk  Nulkes 1.15.91
100 VRIJ Susanne van Kleef 1.20.37
100 VRIJ Amanda   Klinkenberg 1.20.80*
100 VRIJ Mara   Burden 1.25.87
100 VRIJ Daphne   Romeijn 1.28.75*
100 VRIJ Jurjen   Lind 1.33.74*
100 VRIJ Fatmagùl  Özkurt 1.36.87*
100 VRIJ Natalja   Klinkenberg 1.37.87*
100 VRIJ Soufiane   Ridouani 1.41.56
100 VRIJ Bruce   Geels 1.44.66*
100 WISSEL Dennis de Graaf 1.07.63
100 WISSEL Wouter van de Bor 1.14.55*
100 WISSEL Fien de Vries 1.23.60*
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100 WISSEL Roy   Kokkelkoren 1.23.65
100 WISSEL Yunus   Karaca 1.26.76*
100 WISSEL Amanda   Klinkenberg 1.28.88*
100 WISSEL Jody   Kokkelkoren 1.30.27
100 WISSEL Susanne van Kleef 1.30.27
100 WISSEL Anouk   Rossel 1.33.30
100 WISSEL Angela  Gooijer 1.36.56*
100 WISSEL Myrthe   Rossel 1.36.97*
100 WISSEL Ceyda   Karaca 1.39.18
100 WISSEL Döne   Tuncer 1.50.63* VC
200 VRIJ Wouter van de Bor 1.09.64 2.27.48*
200 VRIJ Roy   Kokkelkoren 1.14.04 2.32.11*
200 VRIJ Fien de Vries 1.17.26 2.40.40*
200 VRIJ Yesim   Koycu 1.30.44 3.19.33*

*   : 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.

SD : De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde

horizontale vlak uitgevoerd.

VC : Armen niet over het water naar voren gebracht.

KringSprintkampioen-
schappen Z.O. Beemster
Door: Aloys Wijckmans

Vijfzwemmers/sters van DWT mochten meedoen aan de
kringsprintkampioenschappen. Aan die wedstrijd mag je meedoen als
je de limiet voor jouw leeftijd hebt gezwommen. Tijdens die
wedstrijden werd Dennis 3e op de 50m schoolslag en zwom Anouk
een clubrecord. Yunus zwom niet in de prijzen, maar zwom wel een
pr.
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Afstand: Naam:
50 RUG Anouk  Nulkes 0.38.25*CR

50 SCHOOL Dennis de Graaf 0.33.35

50 SCHOOL Wouter van de Bor 0.37.60

50 SCHOOL Tessa   Wijckmans 0.41.45

50 SCHOOL Anouk  Nulkes 0.46.44

50 VLINDER Dennis de Graaf 0.30.59

50 VLINDER Wouter van de Bor 0.35.39

50 VLINDER Yunus   Karaca 0.37.25*

*   : Verbetering eigen tijd.

CR : Clubrecord.

Van de polocommissie

Uit het Haarlems Dagblad

21 februari

28 februari
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Fablo Tennishal

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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Langebaanzwemmen in
2004 - slot
Door: Gé Luttikhuizen

Volkomen onverwacht schrijft een polospeelster van DWT 3 zich in
voor de langebaan in Spaarnwoude. Het is Marion van Capelle en zij
doet mee bij de Masters op het nummer schoolslag dames (ssd).
Het is de eerste keer dat een DWT-zwemster hieraan meedoet. Of zij
ervoor getraind heeft is mij niet bekend. De term Masters doet voor
veel leden misschien een beetje vreemd aan. Hiermee wordt een
groep zwemmers en zwemsters aangegeven, die ouder zijn dan 25
jaar en graag aan een wedstrijd willen meedoen. Er worden geen
eisen gesteld aan de getraindheid van de deelnemer. Elk lid van een
zwemvereniging met een startnummer kan zich voor een wedstrijd
bij de Masters in-schrijven. Doe het wel een week van te voren. De
afstand is 1000 meter schoolslag of vrije slag.
In de uitslagen wordt meestal een onderverdeling aangebracht van:
25+, 35+, 45+ en 55+. Marion zwemt in een groep van 15 dames. De
eerste eindigt in 16 min. 39,19 sec. en de laatste heeft een tijd van 26
min. en 4,04 sec. Een verschil van bijna 10 minuten, maar bij een
langebaanwedstrijd kijkt niemand daarvan op. Je bent buiten en hebt
de ruimte, waardoor niemand zich verveelt. In een binnenbad is bij
een lang nummer zoiets heel vervelend, want dan zit iedereen op de
laatst aankomende zwemmer te wachten.
En de jury? De juryploeg voor dit nummer wacht tot de laatst
aankomende heeft aangetikt. Daarna gaan zij de uitslagen op een
rijtje zetten, controleren en op een A4-tje uitprinten. Na een half uur
is dit velletje klaar. Het wordt buiten op het aanplak-/prikbord
bevestigd en kun je zien op welke plekje bent geëindigd plus je tijd.
Voor een volgend zwemnummer komt een andere juryploeg van
ongeveer 8 personen in actie.
Voor dwt-leden, die belangstelling hebben voor de prestaties van het
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ex-lid Viki Boviatsis, zijn enkele uitslagen van haar in de tabel
opgenomen.
De vraagtekens bij langebaan Breukelen. De uitslagen hiervan zijn
wel bekend en ergens digitaal opgeslagen. Maar waar en hoe kom je
erbij? Veel gezoek en gepruts, maar geen resultaat. Breukelen is
gewoon niet te bereiken. Het lijkt me daarom handig, indien degenen,
die aan deze langbaan meegedaan hebben alsnog zelf proberen hun
uitslagen te pakken te krijgen.

Langebaanuitslagen 2004
prog

nr
plaats naam

 zwemmer / -ster
datum groep afstand

meters
slag tijd plek deel

nemers
Spaarnwoude 20 juni

3 Wouter van de Bor 15 jaar e j. - j. 500 sch 8.35.94 2 14
4 Fien de Vries 15 jaar e j. - m. 500 sch 102737 11 13

10 Wouter van de Bor 15 jaar e j. - j. 1000 vr 16.28.56 31 38
11 Fien de Vries 15 jaar e4 . - m. 1000 v 18.08.13 21 23
14 Peter van de Bor h 2000 vr 31.41.77 36 50
14 Michael de Feber h 2000 vr 33.57.20 43 50
15 Tessa Wijckmans d 2000 vr 30.56.15 39 50
15 Jody Kokkelkoren d 2000 vr 37.12.37 50 50
17 Marion van Capelle Masters-dames 1000 sch 22.18.81 12 15
18 Ge Luttikhuizen pr.t. 1000 sch 22.19.61 39

Breukelen 27 juni
5 Wouter van de Bor 15 jaar e j. - j. 1000 vr ? ? ?

15 Peter van de Bor h 2000 vr ? ? ?
16 Tessa Wijckmans d 2000 vr ? ? ?

Eersel 18 juli
9 Peter van de Bor h 2000 vr 32.52.96 64 71

10 Tessa Wijckmans d 2000 vr 33.09.50 62 73
Anna Paulowna 31 juli

9 Tessa Wijckmans d 1500 vr 24.59.81 16 24
Hoorn 1 aug.

20 Tessa Wijckmans d 2000 vr 35.35.51 25 28
Middelburg 28 aug.

11 Wouter van de Bor 15 jaar e4 . - j. 1000 vr 17.09.46 36 37
16 Wouter van de Bor 15 jaar e4 . - j. 500 sch 9.32.16 12 17
18   Peter van de Bor h 2000 vr 315322 39     42

Resultaten Viki Boviatsis in:
2 Spaarnwoude 20 juni d 5000 vr 1161517 11 14

15 idem 20 juni d 2000 vr 285345 18 50
6 Sluis 3 juli d 3000 vr 445783 20 49
2 idem 4 juli d 10000 vr 2455518 3 6
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2 Stavoren-Medemblik 14 aug niet aanwezig 22000 vr

DWT - afstandsklassement 2004
klas-
se-
ring

naam wedstrijd
in

kilometers

prestatie-
tocht
km's

totaal
aantal
km's

aantal
bezochte

langebanen
1 Tessa Wijckmans 9,5 0 9,5 5
2 Peter van de Bor 8,0 0 8 4
3 Wouter van d Bor 4,0 0 4 3
4 Michael de Feber 2,0 0 2 1
5 Jody Kokkelkoren 2,0 0 2 1
6 Fien de Vries 1,5 0 1,5 1
7 Marion van Capelle 1,0 0 1 1
8 Gé Luttikhuizen 0,0 1 1 1

Totaal 28,0 1 29 17
2003 Totaal van 7 DWT-ers 18,5 2,0 20,5 14
2002 Totaal van 7 DWT-ers 70,0 2 72 34
2001 Totaal van 7 DWT-ers 27,5 2,5 29,5 17
2000 Totaal van 7 DWT-ers 19,3 2,5 21,3 14
1999 Totaal van 4 DWT-ers 9,0 2,5 11,5 7
1998 Totaal van 7 DWT-ers 21,0 3,0 24,0 14
1997 Totaal van 0 DWT-ers 0 0 0,0 0

Mastersnieuws
Door: Corine Kalbfleisch
Zuyderzee Masterscircuit te Heerenveen.

Op zaterdag 19 februari 2005 werd de derde wedstrijd georganiseerd
in het bovengenoemde circuit. Met Ok van Batenburg en Donald
Uytenbogaart reed ik naar Heerenveen. Gelukkig hadden we geen last
van winterse weersomstandigheden, waardoor wij mooi op tijd
aanwezig konden zijn in het zwembad "De Telle". De wedstrijden
werden georganiseerd door H.Z. & P.C. Heerenveen. Er heerste 'n
gezellige drukte. Er hadden 47 verenigingen ingeschreven. Zelfs
Edwin van Norden deed aan deze wedstrijden mee.
Mijn resultaten waren deze keer in de cat. D 50:
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100 m. wisselslag in 1.42,1 min. 2 plaatse

50 m. vrije slag in 0.37,8 min. 3 plaatse

400 m. vrije slag in 7.01,5 min. 2 plaatse

Christien Nieuwenhuis uit Zwolle staat op dit moment op de le plaats
in het Allround-Klassement en ik bezet de 2e plaats na drie
wedstrijden. Op de terugrit hebben Ok en ik bij Donald thuis nog
even een kop koffie gedronken. Met een tevreden gevoel was ik tegen
half tien thuis.

De Pen
Na veel aandringen van alle kanten ben ik dan
eindelijk achter het toetsenbord gekropen om een
stukje voor de Pen te typen.
De botte gegevens zijn, naam: Sikko van Reeuwijk,
leeftijd: 31 jaar, speler van Heren 1, maar zeker geen
schrijver.

Ongeveer een jaar geleden ben ik met mijn vriendin van Amersfoort
naar Haarlem verhuisd vanwege het feit dat we beiden in deze
omgeving kwamen te werken. Haarlem heeft een ruim aanbod aan
waterpolo clubs, maar de keuze bleek zeer eenvoudig. De mix van 1)
op een leuk niveau ballen, 2) redelijk fanatiek trainen en 3) na afloop
lekker 'onder het genot van' nog even napraten bleek duidelijk het
best bij DWT. Maar hier vertel ik de lezer natuurlijk niets nieuws
mee.
Met een jaar of 9 werd ik lid van Z.C de Vuursche in Baarn en deed
daar in eerste instantie aan wedstrijdzwemmen. Na pakweg een jaar
kreeg ik de voor het eerst een waterpolobal in handen en was meteen
verkocht. Van wedstrijdzwemmen begreep ik niets meer: van de ene
kant van het bad naar de andere kant en dan weer terug, zonder bal,
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zonder goaltjes, zonder lijf-aan-lijf gevechten. Waarom? Waarheen?
Mijn keuze was definitief.
Na de middelbare school ben ik Natuurkunde gaan studeren in
Enschede. De club van de universiteit speelt 3de klasse bond en heet,
heel gevaarlijk, Z.P.V. Piranha. Hier heb ik gedurende mijn studie
gespeeld. Meerdere malen zijn we Nederlands studentenkampioen
geworden. Het is onduidelijk of dat kwam omdat we het beste
konden poloën of omdat we het beste tegen bier konden. Eén van de
leuke gevolgen van zo'n kampioenschap was dat we mee mochten
doen met het Europees studentenkampioenschap. Wij kwamen naar
Grenoble om lekker een toernooitje te ballen en om van het mooie
uitzicht, de wijn, de kaas en het weer te genieten. Italiaanse en
Roemeense teams kwamen voor de pure winst en namen coaches,
begeleiders, fysiotherapeuten en zelfs voedingsdeskundigen mee om
tot optimale prestaties te komen. Tja, hier waren we niet tegen
opgewassen. Wij kwamen niet verder dan 'best of the rest', een derde
plek in dit geval.

Grenoble trok me wel, en toen mij aldaar een promotieplaats werd
aangeboden besloot ik die met beide handen aan te grijpen. Drie jaar
heb ik daar gewoond. Het waterpolo in Grenoble was op het één na
hoogste niveau in Frankrijk en vergelijkbaar met 2de of 3de klasse
bond hier. De club daar zat samen met Nancy, Mulhouse en Marseille
in de poule hetgeen erg veel reizen met zich mee bracht. Een beetje
teveel voor mij en ik besloot vreemd te gaan: volleybal werd het.
Best leuk voor 2 jaar, maar waterpolo begon ik snel te missen.

Na 3 fantastische jaren in Grenoble, ben ik met mijn vriendin in
Amersfoort gaan samenwonen (en natuurlijk weer direct gaan spelen,
bij De Amer). Vervolgens dus Haarlem.
De volgende die de Pen krijgt is Layla uit de pupillen, omdat ik
niemand ken die Layla heet.

Tot in het water of het clubhuis!
Sikko
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Het dwt internationale
waterpolotennistoernooi
Na maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover: Het
tweede internationale tennistoernooi was een feit. Iedereen die
toegezegd had te komen kwam en degene die niet kwam heeft wat
gemist. Er waren drie velden beschikbaar gesteld door de
hoofdsponsor en we waren precies met genoeg tennissers om drie
zeer aan elkaar gewaagde poules in te delen. In poule 1 waren alleen
mannen. ingedeeld en in poule 2 en 3 ook dames om het niveau wat
op te krikken.
Voor bijna iedereen gold dat de eerste wedstrijd het beste verliep,
daarna ging het aan de bar beter. De Adriaan competitie hebben we
dan ook moeiteloos gewonnen. We speelden vooral dubbel en na elke
wedstrijd hadden we een dubbel kwartier rust en ook dubbel dorst.
Gelukkig begonnen we na twaalven zodat er geen regels geschonden
werden. Menig bitterbal werd ingeslagen en zelfs Niels maakte geen
dubbele lek fout. Grappig dat de tennis termen zo toepasbaar zijn.
Natuurlijk moet zo’n toernooi ook een winnaar hebben maar dat
terzijde, vooral fijn was het dat Niels en ondergetekende de
poedelprijs gewonnen hadden. Wij hadden namelijk de meeste ballen
over het net geslagen (het grote net) en de minste aces geretourneerd.
Al met al een top prestatie en een beloning waard. 
Ook is mij gebleken dat hoewel ik geen beste poloër ben, tennis is
moeilijker. De sfeer was echt fantastisch en dat kon de hele tennishal
beamen, want we waren tot in alle hoeken te horen. De foto’s staan
op een of andere site en ook Raymond’s creatieve reken jezelf tot
winnaar methode staat erbij. Een eervolle vermelding waard is het
duo Carlijn en Mieke, deze kanjers hebben puur op wilskracht toch
maar mooi 7 games gewonnen. Tot slot wil ik de Fablotennishal met
directie en personeel nogmaals hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid en ik hoop dat het nog eens voor herhaling vatbaar is.
(als jullie nog van die Adriaan af moeten horen we het wel)

Stefan
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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
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dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
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Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
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dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
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dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
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zondag 12.00 - 13.30 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uurBoerhaavebad
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