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Een voorzet van...
De voorzitter.

Het beleidsplan is af! Daarmee is de koers voor
de komende jaren bepaald.

In eerdere clubbladen heb ik al geschreven over
de ontwikkelingen die op ons afkomen en de
doelen die we ons zelf willen stellen voor de komende jaren om daar
goed op in te spelen. Maar hoe willen we die doelen eigenlijk
realiseren?

Daarvoor heeft het bestuur samen met de voorzitters van de
werkgroepen een vijftal speerpunten benoemd die gericht zijn op het
verbeteren van de kwaliteit van het bestaande sportaanbod en het
professionaliseren van de organisatie.
• Kader : werven en behouden van leden door het

versterken van het kader en bevorderen van de
onderlinge samenwerking 

• Doorstroming : vergroten van het aantal (jeugd)leden door te
zorgen voor een betere doorstroming/
samenwerking tussen sectoren

• Veiligheid : voorkomen ledenverlies en verkleinen van
financiële aansprakelijkheidsrisico’s door te
zorgen voor een veilige omgeving en naleving
van wet en -regelgeving

• Communicatie : versterken van de werving en het behouden
leden door goede interne en externe
communicatie

• Jeugd : behouden van jeugdleden door ze meer te
betrekken bij wat er in de vereniging (als
geheel) gebeurd
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Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-Koningkaart (KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is aangevraagd door aan aan

Teun Weustink, Tel. 023 -5311178 of mail: bestuur@dwt-haarlem.nl

Waarom?
DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van alle geregistreerde
boodschappen gedaan bij de Vomar en middels de KIK kaart. Hoe meer KIK kaart
nummers we hebben, hoe meer geld we krijgen.

Voor ieder seizoen zal het bestuur in overleg met de voorzitters van
de werkgroepen een jaarplan opstellen. In die jaarplannen worden
acties opgenomen die passen binnen de verschillende speerpunten.

Voor het seizoen 2005/2006 zijn de volgende acties gepland:
• Website verder ontwikkelen om kwalitatief goede en actuele

informatie te kunnen bieden aan verschillende groepen gebruikers
• Kaderbijeenkomst en feest organiseren om waardering vanuit de

vereniging te uiten en de onderlinge samenwerking en
verbondenheid te vergroten

• Toezichtplan opstellen voor leszwemmen om de veiligheid
optimaal te waarborgen

• Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure organiseren om
adequaat te kunnen handelen bij sexuele intimidatie en (verdere)
schade te voorkomen.

• Jeugdraad opzetten om jeugd meer bij de vereniging te betrekken
door ze invloed te geven op beleid en activiteiten

Wil je meer weten? Kijk dan op de DWT website voor het volledige
beleidsplan en jaarplan 2005/2006!

De voorzitter

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl


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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Speedo 3 april 2005
Door: Aloys Wijckmans

Op 3 april reisde een klein clubje af voor de speedo wedstrijden te
Zaandam.
Er werd erg goed gepresteerd door onze jongste zwemmers. Helaas
geen medailles, maar wel de nodige pr's. Anouk, Susanne en Amanda
kwamen het dichtst bij het podium. Zij scoorden vaak op de plaatsen
4 t/m 6. Geen medaille, maar wel geplaatst voor de Speedo-finale en
dan hoor je wel tot de beste 20 zwemmers/sters van Noord-Holland.
Ook een goed pr's voor Soufiane op de 50m vlinderslag.

Uitslag Speedo voorronde deel 4
03-04-2005 te 1503NA Zaandam

Afstand: Naam:
50 VLINDER Mara Burden 0.41.70*
50 VLINDER Fatmagùl Özkurt 0.51.72*
50 VLINDER Daphne Romeijn 0.56.52* VC
50 VLINDER Soufiane Ridouani 1.01.62*
100 RUG Anouk Nulkes 1.24.08*
100 RUG Susanne van Kleef 1.28.63*
100 RUG Amanda Klinkenberg 1.32.35
100 RUG Ilknur Basdemircan 1.55.08
100 SCHOOL Mara Burden 1.46.54 SL
100 SCHOOL Natalja Klinkenberg 1.50.91*
100 SCHOOL Daphne Romeijn 1.51.11*
100 SCHOOL Fatmagùl Özkurt 1.56.16
100 SCHOOL Soufiane Ridouani 1.58.29
100 SCHOOL Halise Gultekin 2.04.21*
100 VRIJ Anouk Nulkes 1.14.91*
100 VRIJ Amanda Klinkenberg 1.15.02*
100 VRIJ Susanne van Kleef 1.19.01*
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100 VRIJ Ilknur Basdemircan 1.26.64*
100 VRIJ Natalja Klinkenberg 1.40.09
100 VRIJ Halise Gultekin 1.51.53*
100 WISSEL Natalja Klinkenberg 1.52.14* VC
100 WISSEL Halise Gultekin 2.02.95* VC
200 WISSEL Anouk Nulkes 3.09.28*
200 WISSEL Susanne van Kleef 3.10.06*
200 WISSEL Amanda Klinkenberg 3.11.68*
200 WISSEL Ilknur Basdemircan 3.43.69*

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.
SL : Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
VC: Armen niet over het water naar voren gebracht.

Verslag Paastoernooi
Door: Aloys Wijckmans

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd Paastoernooi. En dat
het zo geslaagd is, is te danken alle vrijwilligers: ouders,
jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat, barcommissie, juryleden,
zwemwerkgroep, etc.

Het begon allemaal op zaterdagochtend, met een estafette samen met
de Duitse gasten, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt.
De winnende estafetteploeg zwom in een uur bijna 5 km!
Bijzonder geslaagd waren het internationale buffet en de
playbackshow.
Het buffet bestond uit gerechten van alle windstreken: Turkse Pizza,
Macaroni, Lasagna, Salades, Quiches, Gehaktballetjes, Mie met kip
en groente, Pannenkoeken, Cake, Appeltaart, Patat, etc. o ja, en wat
pindasaus.
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Op beide Paasdagen namen maar liefst zo'n 350 zwemmers deel aan
de diverse afstanden. Door de aanwezigheid van een aantal sterke
ploegen was het niet makkelijk voor onze zwemmers om veel
medailles binnen te slepen. Op de 2e Paasdag lukte dat beter. Wel
werden er veel pr's gezwommen. Uiteindelijk werden we na 2 dagen
hard zwoegen derde. OEZA wist het toernooi weer te winnen en EZV
werd 2e.

De medaillewinnaars:
Dennis de Graaf : 1  op de 100m schoolslag en 2  op de 100mste e

vrijeslag
Nicolette Knape : 2  op de 100m rugslag en 3  op de 100me e

schoolslag
Anette Knape : 3  op de 100m rugslage

Romy Nulkes : 3  op de 50m vrijeslage

Anouk Nulkes : 3  op de 50m vrijeslage

Jurjen Lind : 3  op de 50m schoolslage

Natalja Klinkenberg : 2  op de 50m schoolslage

Amanada : 3  op de 50m vlinderslage

Susanne van Kleef : 3  op de 50m rugslage

Wouter van de Bor : 1ste op de 100m schoolslag
Myrthe Rossel : 3  opde 100m vlinderslag en maar liefst 19e

sec. sneller!

Uitslag DWT Paastoernooi 2005 dag 1

Afstand:
4x50 SCHOOL HEREN 0.38.30* 2.35.58

Michael de Feber, Wouter van de Bor, Peter van de Bor, Dennis de Graaf.

4x50 SCHOOL DAMES 0.43.52 2.56.84

Fien de Vries, Ceyda Karaca, Nicolette Knape,.

4x50 SCHOOL DAMES 0.45.92* 3.04.19

Annette Knape, Jody Kokkelkoren, Hanife Gurkan, Anouk Rossel.
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4x50 WISSEL JO16 0.34.50* 2.33.30

Wouter van de Bor, Denzel, Yunus Karaca, Roy Kokkelkoren.

8x25 VLINDER MIX 2.07.38

Michael de Feber, Fien de Vries, Wouter van de Bor, Amanda Klinkenberg, Peter

van de Bor,Annette Knape, Dennis de

Graaf, Nicolette Knape.

8x25 VLINDER

MIX 2.31.89 VB

Denzel Krommendam, Susanne van Kleef, Kamiel Delpeut, Jody Kokkelkoren,

Roy Kokkelkoren, Anouk Rossel, Yunus Karaca, Anouk Nulkes.

Afstand: Naam:
50 SCHOOL Anouk Nulkes 0.44.50*

50 SCHOOL Merel Visser 0.45.01*

50 SCHOOL Amanda Klinkenberg 0.45.55*

50 SCHOOL Jurjen Lind 0.45.85*

50 SCHOOL Mara Burden 0.45.90*

50 SCHOOL Susanne van Kleef 0.46.04*

50 SCHOOL Daphne Romeijn 0.50.82* SD

50 SCHOOL Soufiane Ridouani 0.52.21*

50 SCHOOL Denzel Krommendam 0.53.08*

50 SCHOOL Bruce Geels 0.58.28*

50 VLINDER Eva Visser 1.03.12* VC

50 VLINDER Romy Nulkes 1.03.13* VC

50 VLINDER Halise Gultekin 1.03.75* VCV

50 VLINDER Ottilie Krommendam 1.05.69* VC

50 VLINDER Natalja Klinkenberg 1.06.16

50 VRIJ Anouk Nulkes 0.33.19*

50 VRIJ Amanda Klinkenberg 0.34.57*

50 VRIJ Merel Visser 0.35.53*

50 VRIJ Susanne van Kleef 0.35.83*

50 VRIJ Mara Burden 0.36.07*

50 VRIJ Daphne Romeijn 0.39.07*

50 VRIJ Jurjen Lind 0.40.01*

50 VRIJ Romy Nulkes 0.41.24*

50 VRIJ Denzel Krommendam 0.43.03*

50 VRIJ Eva Visser 0.43.76*

50 VRIJ Soufiane Ridouani 0.44.30*

50 VRIJ Natalja Klinkenberg 0.45.23

50 VRIJ Halise Gultekin 0.47.73*

50 VRIJ Bruce Geels 0.48.44*

50 VRIJ Ottilie Krommendam 0.48.59*

100 RUG Dennis de Graaf 1.11.76*
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100 RUG Wouter van de Bor 1.19.57

100 RUG Fien de Vries 1.26.00

100 RUG Roy Kokkelkoren 1.26.90

100 RUG Hanife Gurkan 1.28.97

100 RUG Jody Kokkelkoren 1.29.44

100 RUG Anouk Rossel 1.34.82

Uitslag DWT Paastoernooi 2005 dag 2

Afstand: Naam:
4x50 WISSEL MO16 2.37.68

Susanne van Kleef, Ceyda Karaca, Amanda Klinkenberg,.

8x25 VRIJ MIX ED

Wouter van de Bor, Nicolette Knape, Roy Kokkelkoren, Annette Knape, Michael

de Feber,Anouk Rossel, Dennis de

Graaf,.

8x25 VRIJ MIX 2.12.93

Denzel Krommendam, Ceyda Karaca, Soufiane Ridouani, Susanne van Kleef,

Kamiel Delpeut,Myrthe Rossel, Yunus

Karaca, Jody Kokkelkoren.

8x50 VRIJ HEREN 0.34.42* 4.07.73CR

Marcel Zwart, Kamiel Delpeut, Yunus Karaca, Peter van de Bor, Roy

Kokkelkoren,Wouter van de Bor, Dennis de Graaf, Michael de Feber.

8x50 VRIJ DAMES 0.32.30*4.39.58CR

Annette Knape, Jody Kokkelkoren, Nicolette Knape, Anouk Rossel, Ceyda

Karaca,Amanda Klinkenberg, Susanne van Kleef,

Afstand Naam Tijd
50 RUG Susanne van Kleef 0.40.42*

50 RUG Amanda Klinkenberg 0.40.93*

50 RUG Mara Burden 0.43.71*

50 RUG Soufiane Ridouani 0.45.77*

50 RUG Denzel Krommendam 0.47.14*

50 RUG Halise Gultekin 0.56.01

50 RUG Natalja Klinkenberg 0.57.35

50 RUG Ottilie Krommendam 0.57.36*

50 SCHOOL Natalja Klinkenberg 0.51.49*

50 SCHOOL Ottilie Krommendam 0.58.29*

50 SCHOOL Halise Gultekin 0.58.93*

50 VLINDER Amanda Klinkenberg 0.38.34*

50 VLINDER Mara Burden 0.42.80
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50 VLINDER Susanne van Kleef 0.42.89*

50 VLINDER Denzel Krommendam 0.58.74* VC

50 VLINDER Soufiane Ridouani 1.02.13* VD

100 RUG Peter van de Bor 1.13.39

100 RUG Michael de Feber 1.16.96

100 RUG Annette Knape 1.21.90*

100 RUG Nicolette Knape 1.22.85

100 RUG Yunus Karaca 1.32.55* RD

100 RUG Myrthe Rossel 1.41.10*

100 SCHOOL Wouter van de Bor 1.17.96

100 SCHOOL Wouter van de Bor 1.18.24

100 SCHOOL Peter van de Bor 1.22.24

100 SCHOOL Michael de Feber 1.25.16

100 SCHOOL Kamiel Delpeut 1.28.22*

100 SCHOOL Roy Kokkelkoren 1.32.72

100 SCHOOL Nicolette Knape 1.33.00

100 SCHOOL Fien de Vries 1.33.46*

100 SCHOOL Annette Knape 1.35.60*

100 SCHOOL Ceyda Karaca 1.38.82

100 SCHOOL Yesim Koycu 1.56.42

100 VLINDER Dennis de Graaf 1.10.23*

100 VLINDER Yunus Karaca 1.27.34*

100 VLINDER Myrthe Rossel 1.36.38*

100 VLINDER Anouk Rossel 1.39.00*

100 VLINDER Jody Kokkelkoren 1.48.55 VG

100 VRIJ Dennis de Graaf 0.59.13*

100 VRIJ Wouter van de Bor 1.05.83*

100 VRIJ Roy Kokkelkoren 1.08.62*

100 VRIJ Fien de Vries 1.13.96

100 VRIJ Anouk Rossel 1.18.82

100 VRIJ Ceyda Karaca 1.19.06

100 VRIJ Jody Kokkelkoren 1.22.69

100 VRIJ Yesim Koycu 1.27.97

100 RUG Ceyda Karaca 1.39.41

100 RUG Yesim Koycu 1.42.87

100 SCHOOL Dennis de Graaf 1.13.52*

100 SCHOOL Yunus Karaca 1.36.87*

100 SCHOOL Anouk Rossel 1.37.64*

100 SCHOOL Jody Kokkelkoren 1.38.45*

100 SCHOOL Hanife Gurkan 1.41.69*

100 SCHOOL Myrthe Rossel 1.47.93*

100 VLINDER Michael de Feber 1.16.06
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100 VLINDER Wouter van de Bor 1.17.73*

100 VLINDER Peter van de Bor 1.21.77

100 VLINDER Nicolette Knape 1.22.34*

100 VLINDER Annette Knape 1.24.39

100 VLINDER Roy Kokkelkoren 1.29.29*

100 VLINDER Fien de Vries 1.35.00*

100 VLINDER Kamiel Delpeut 1.37.54*VGV

100 VLINDER Ceyda Karaca 1.46.27*

100 VLINDER Yesim Koycu 2.00.62

100 VRIJ Peter van de Bor 1.02.67*

100 VRIJ Michael de Feber 1.09.53

100 VRIJ Annette Knape 1.10.54*

100 VRIJ Kamiel Delpeut 1.11.68*

100 VRIJ Nicolette Knape 1.11.83

100 VRIJ Fien de Vries 1.13.21

100 VRIJ Yunus Karaca 1.16.99*

100 VRIJ Myrthe Rossel 1.27.16*

100 VRIJ Döne Tuncer 1.35.31*

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.
ED: De estafette niet gezwommen conform de opgegeven

startvolgorde.
RD: Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen

gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
VD : Met beide schouders niet evenwijdig aan het wateroppervlak

gezwommen.
VG : Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet

over het water naar voren gebracht.
SD : De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in

hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
VB: Beide armen niet te zamen naar voren en/of gelijktijdig

achterwaarts gebracht.
VC: Armen niet over het water naar voren gebracht.



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.



  14

Van de polocommissie

Heren 1 is kampioen! Van harte gefeliciteerd heren!
De pessimist zal zeggen: ‘hm, het werd een
keertje tijd'. De optimist heeft het hele jaar
geen minuut gemist van de vaak spannende
wedstrijden. Wat vorig jaar net niet lukte, kwam in
de loop van het afgelopen seizoen steeds dichterbij. Na
de winst op ZDHC in het Haagse begin april kon het eigenlijk niet
meer misgaan, en een week later was het zover. Wat een ontlading!
Champagne, bloemen, bubbelbad en veel feestgedruis. Na 22 jaar
weer tweede klasse bond. Veel succes volgend jaar heren! Ook dan
hopen we weer op een mooi jaar!

Inspraakavond: laat je horen op 10 mei
Vorig jaar een succes, dus doen we het dit jaar weer. De
inspraakavond! Klinkt misschien wat streng maar het gaat erom dat
je als speler je aanvoerder op de hoogte brengt van je speelwensen
het komende seizoen.
Dus dit is je kans! Zeg tegen  je aanvoerder wat je wilt en in welk
team je wilt spelen volgend jaar. Met hem of haar bespreken wij de
wensen van iedereen. De teamindeling van komend seizoen is voor
een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat dus horen wat je wilt! 

We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend
seizoen op 10 mei in de bestuursruimte het clubhuis.
• Om 19.30 uur voor minipolo, pupillen, aspiranten en heren jeugd.
Ouders: u bent natuurlijk van harte welkom!
• Om 20.00 uur voor alle aanvoerders van seniorenteams en andere
belangstellenden.
Natuurlijk kun je ook, als je hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail
sturen naar marjolijnverbruggen@wanadoo.nl of even bellen: 023 –
531 41 20.
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Uit het Haarlems Dagblad

Toernooien!
We krijgen zo veel uitnodigingen voor toernooien dat kiezen lastig
wordt… Kijk voor een overzicht van alle toernooien eens op het
forum op www-dwt-haarlem.nl bij Waterpolo. Daar vind je een
rubriek die gevuld is met de meeste toernooien waarvoor we nu
uitgenodigd zijn. 

11 april18 april

4 april



  16

Pinkstertoernooi: op en rond de boerderij 
De paaseieren zijn net gepeld, en daar is het Pinkstertoernooi alweer!
Dit jaar wordt het anders. Er staan al jaren bouwwerkzaamheden op
stapel voor het grasveld tegenover het clubhuis en voor het gebied
naast de parkeerplaats. Hier zijn al zandhopen verschenen, en voor
het grasveld is dat binnenkort waarschijnlijk ook het geval.

We kunnen dus niet garanderen dat er gekampeerd kan worden, en
zullen ook van gemeentewege daarvoor geen vergunning verstrekt
krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen het toernooi een dag te
laten duren in plaats van de gebruikelijke twee dagen. Uiteraard wel
met feest! Het thema is dit jaar: ‘Op en rond de boerderij'. Het is nu
immers nog enigszins landelijk rond ons badje! Dus… haal behalve
je cap je hooivork van stal, leer de volledige versie van Old
MacDonalds had a farm uit je hoofd of kom als vogelverschrikker.

Waterpoloend de zomer door
Zoals je in het poloroosterboekje kunt lezen, gaat op 1 mei het
zomerrooster in. Dat betekent dat er vanaf die datum alleen nog
gepolood kan worden op dinsdagen en vrijdagen. Even alles op een
rijtje:

Dinsdagen van 3 mei - 28 juni
- alle jeugdleden training van 19.00 uur tot 20.00 uur
- alle senioren training – 20.00 uur tot 21.00 uur

Vrijdagen van 6 mei - 24 juni
- alle senioren en heren-jeugd van 20.30 uur tot 22.00 uur

In juli en augustus is er geen training. Vanaf maandag 5 september
beginnen voor iedereen de trainingen weer op normale tijden.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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- waterpolo -
PINKSTERTOERNOOI ! ! !

op
zondag 15 mei 

met sowieso
een taart voor ieder 25e doelpunt

 
en uiteraard

 
's avonds een wervelend feest!

 
met als thema

OP EN ROND DE BOERDERIJ
 
…alle gezelligheid van twee dagen in één dag…

 – komen dus! –
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Langebaankalender 2005
datum plaats type datum plaats type
zaterdag zondag
11 juni Gorinchem klm 12 juni
18 juni Vriezenveen klm 19 juni Spaarnwoude klm
25 juni Scheerwolde klm 26 juni Breukelen klm
2 juli Sluis klm 3 juli Sluis —

Bodegraven klm
9 juli Oss klm 10 juli Beusichem naar Culemborg klm
16 juli Wijk en Aalburg klm 17 juli
23 juli Anna Paulowna klm 24 juli Geestmerambacht klm

Westkapelle naar Zoutelande zzt
30 juli Hoorn ONK 31 aug Hoorn klm
3 aug Oostkapelle naar Domburg zzt
6 aug Strijen klm
13 aug Breskens avlzz 14 aug Aalsmeer klm

Heerjansdam klm
Stavoren naar Medemblik NKM

18 aug Dishoek naar Zoutelande zzt
20 aug Bussloo klm 21 aug Eersel

Stockholm EM
K

27 aug Tilburg klm 28 aug Stadskanaal klm
Middelburg

3 sept Wilhelminadorp klm 4 sept Vlissingen klm
10 sept Oosterhout klm 11 sept Roermond klm

Harlingen zzt
In voorbereiding:
Haringvlietoversteek
Bloemendaalse strand 14 aug 1 zeemijl of 1854 meter
Batenburg naar Appeltern
Grave Hollandse zeemijl of de helft

Betekenis van de afkortingen:
ONK Openwater Nederlandse Kampioenschappen voor 3 , 5 en 10 km.
EMK Europese Masters Kampioenschappen
NKMar Nederlands Kampioenschap Marathon-zwemmen over 25 km; de

IJsselmeer marathon
klmwedstrijden tellen mee voor het klassement
zzt zeezwemtocht
avlvzz alleen voor leden van Zeeuwse zwemverenigingen
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Toelichting van enkele tochten:
In de kalender staan een aantal zeezwemtochten. Doe er eens aan mee. Het
is meestal een "leuke ervaring".
 ! In onze omgeving is het de Bloemendaalse Zeemijl; start om 12.30 uur.
Deze wordt dit jaarvoor de 49-ste keer verzwommen op de tweede zondag
in augustus. Het is een zeer geschikte zeezwemtocht voor DWT-ers, die het
hele jaardoor alleen maar hard zwemmen of poloën. De afstand is een
Engelse zeemijl en dat betekent 1854 meter zwem-men. Houdt rekening
met een verblijftijd in het zeewater van 30 tot 50 minuten. Uiteraard hangt
de tijd af van je snelheid. Maar ook of je in staat bent een beetje door te
zwemmen ten opzichte van het strand, waaraan je evenwijdig zwemt. De
kans bestaat dat de wind uit het noorden komt en/of de getijde beweging
langs de kust het zwemmen naar de finish tegen-werkt. Vind je het te veel,
dan kun je eventueel inschrijven voor de halve zeemijl. Waarom geen
Hollandse zeemijl? Deze is te lang, namelijk 5555 meter.
Minimum leeftijd voor 1 zeemijl is 15 jaar en voor een halve zeemijl is dat
12 jaar. Het aantal deelnemers in 2004 was 120, waarvan 39
wedstrijdzwemmers.
Langs de baan, die je zwemt, liggen bootjes om bij een mogelijke
ongesteldheid van een zwemmer deze drenkeling uit het zeewater te
plukken.
De organisatie is in handen van de Bloemendaalse Reddingsbrigade.
 ! Batenburg en Appeltern liggen aan de Maas in het "Land van Maas en
Waal". Zwemafstand is 3 km stroomafwaarts.
 ! Grave ligt ook aan de Maas, een stukje stroomopwaarts en in Noord
Brabant. De zwemafstand is "3 nautische mijlen" ; dat is hetzelfde als drie
engelse zeemijlen en dat betekent de afstand van een Hollandse zeemijl:
5555 meter. Zwemtijd 1,5 á 3 uur. De mogelijkheid bestaat om de halve
afstand af te leggen.
Beide tochten zijn in het zelfde gebied en op fietsafstand van Nijmegen.
Ben je in de omgeving van deze stad: meteen inlichtingen vragen bij de
VVV waar en wanneer deze lange-baantochten gehouden worden. Gewoon
meedoen en na de vakantie doorgeven dat je meegedaan hebt, want het is
wel een prestatie om in het clubblad te vermelden! Vorig jaar telde de tocht
46 deelnemers; de eerste finishte na 1 uur en 11 minuten en de laatste na
vier uur.
 ! Haringvlietoversteek: de tocht is in de buurt van de Haringvlietdam.
De start is aan de kant van Voorne-Putten in de oksel van de
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damaansluiting met Voorne. De oversteek heeft een lengte van 3 km,
waarna je aankomt in de haven. De meegenomen supporters hebben hier
alle gelegenheid om je gespartel te bekijken. Vlakbij en aan de oostzijde
van de haven ligt het natuurgebied "Scheelhoek".
 ! Harlingen; een zeezwemtocht over 2000 meter.
Er zij drie starts: vrije slag mannen en vrouwen en een prestatietocht. De
start is in de haven, dan de haven uitzwemmen en vervolgens om het
havenhoofd richting noord. De finish is bij het zeebad.
Daarnaast zijn de volgende tochten aan te bevelen....?
 ! De drie zeezwemtochten langs Walcheren.
 ! De zeezwemtocht langs Zeeuws Vlaanderen.

Gé Luttikhuizen

Heren 1 Kampioen

Heren 1 promoveert naar de tweede klasse bond.
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De Pen
Door Layla van de Berg

Ik ben Layla, kom uit Haarlem, ik ben 11 jaar
en zit in groep 8 van de Kring.
Waarom ik schrijf is, omdat ik het boekje las
en zag dat ik moest schrijven.

Ik zit bijna zes jaar op Waterpolo. Na de zomervakantie ga ik naar
het Schoter. Ik ga dan naar een Mavo/ Havo klas. Op school ben ik
bezig met een musical, de musical heet: musical? Musical! . In de
musical laten we zien hoe we de musical hebben gemaakt. Naast
waterpolo zit ik op streetdance en schaatsen. Omdat ik volgend jaar
naar de middelbare school ga, ga ik van waterpolo af. Ik ben vorige
week op kamp geweest en dat was super gaaf.

Als baby heb ik op babyzwemmen gezeten.
Verder zwem ik veel en dans en schaats ik veel en als ik ook maar
even tijd heb ben ik buiten. Alleen moet ik bijna elke dag mijn kamer
opruimen, omdat het zo'n zootje is. Ook shop ik graag met
vriendinnen en mijn moeder. Dan koop ik meestal kleren en
schoenen. Twee jaar geleden heb ik een type cursus gedaan en type ik
vrij snel een brief.

In de meivakantie ga ik naar Disneyland Parijs. En op de middelbare 
school ook nog op kamp.

De volgende die de pen krijg is Jill Hendrix van kunstzwemmen,
omdat zij bij mij in de klas zit.
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Heren 2
Door: Michael

De degradatie is rond. Van het reizen naar verre heidense zwarte
sokken oorden zoals: Dordrecht, Barneveld, Spijkenisse of Nijkerk
zijn we af. 
Of we teleurgesteld zijn werd ons gevraagd?
Eigenlijk slechts om feit dat we evengoed de laatste pot in Dordrecht
moesten spelen.

Volgend seizoen beginnen we vol goede moed en vol met vechtlust
aan de district 1 competitie. Lekker alles in Noord Holland, dus nooit
ver weg. Als we dan ergens bij een zwembad staan en we kijken
achterom dan kunnen we nog net de grote kerk of een blauw dakje
van de Ikea zien. 

Spelers update
Na Rob gaan ook Robbert en Nicholas het eerste versterken. Ted gaat
het derde opzoeken in de hoop dat hij van Ton v. G toestemming
krijgt om mee te spelen. 
Wat over blijft is een nogal uitgekleed tweede. Wij zijn dan meestal
wel op ons best. We hebben dan namelijk geen last van wissel
problematiek en in ons zwembroekje kunnen we best nog wel een
jaartje mee. Maar een paar man of jeugdspelers op de bank zal geen
kwaad kunnen.

Er is ook een aanwinst en wel Tim. Volgend seizoen zal hij
waarschijnlijk wel zijn debuut maken als vaste speler van het tweede.
Verder hopen wij op veel meespelende jeugd zodat wij wat vaker het
spelletje vanaf de bank kunnen aanschouwen. Want op de kant
blijven wij toch het allerbeste.
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DWT 75 jaar jong. Dat gaan we vieren!!!!!!!
Vandaar dat er dit jaar wat extra activiteiten georganiseerd gaan

worden. Om mee te beginnen een

Sponsor zwemfestijn
Wat willen we gaan doen?
Op 12 juni 2005 gaan we banen zwemmen, hoe meer hoe beter. 

JOUW EERSTE INSPANNING:
Je gaat van te voren de deuren langs, de buren, de overburen, de
om-de-hoek-buren, de vaders en moeders, de ooms en tantes, de opa's
en oma's, de ouders van je klasgenoten, de lera(res)en, het hoofd van
de school, de wijkagent, de vage kennissen, kortom iedereen die je
maar kent kan wellicht iets bijdragen. (DWT 75 jaar, 75 namen op
jouw lijst moet kunnen) Kinderen van leszwemmen krijgen uiteraard
een aangepaste baanlengte + bodemhoogte.

JOUW TWEEDE INSPANNING:
Op 12 juni komen ALLE DWT-ers (die sponsor hebben gevonden)
om 17.00 uur in het Boerhaavebad samen om zoveel mogelijk banen
te zwemmen, dat wordt bijgehouden door een 'vakkundige jury'. We
zwemmen een (van te voren) afgesproken tijd, 
MAAR HOE SNELLER, HOE BETER.

JOUW DERDE INSPANNING:
INCASSEREN!!!!!!!! Sommige mensen betalen al van te voren (hou
dit goed bij!!!!!). De anderen moeten na afloop betalen. De opbrengst
die jij binnen haalt, komt helemaal in de kas van je eigen afdeling,
dus wedstrijd is voor wedstrijd, polo is voor polo, enz. Wat elke
afdeling met dat geld wil doen, hoor je van de afdeling zelf.

Meer informatie in het volgende clubblad en via een brief die je
binnenkort van jouw trainer(s) krijgt.



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink
Pieter Maritzstraat 38 zw
2021 RC  HAARLEM
tel. 023-5311178
weustink@12move.nl

Penningm.: P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023-5492112

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023-5338993

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186
2033 DW Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lommerse
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
Voorzitter Petri van Dijk

 tel 023-5257151
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
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

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 uurClubhuis

zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

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

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
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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