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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het papier is geduldig…. De Algemene
Ledenvergadering heeft het beleidsplan
goedgekeurd. Het beleidsplan is daarmee af en
de koers voor de komende jaren bepaald.
Dat betekent dat we nu voor de opgave staan
om de doelstellingen te 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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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

www.dwt-haarlem.nl
De officiële site van DWT.

Hier vind je alles wat je wilt weten over DWT.
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DWT succesvol tijdens
zwemtoernooi in Partnerstad
Osnabrück.
Door: A. Wijckmans

Op vrijdag 3 juni reisden 12 zwemmers/ sters en begeleiders van
zwemvereniging DWT af naar de partnerstad "Osnabrück", om op
zaterdag en zondag mee te doen aan het "Internationale
Schwimgala"georganiseerd ‘SSC Dodesheide Osnabrück'. 

Bij aankomst in Osnabrück werden onze zwemmers/sters opgewacht
door vertegenwoordigers van SSC Dodesheide Osnabrück. De
zwemmers werden vervolgens ondergebracht bij diverse
gastgezinnen.

Zaterdag en zondag werd er in het prachtig gerenoveerde overdekte
zwembad, samen met 22 andere vereniging, gestreden om de diverse
bekers en medailles. Naast DWT was er nog een Nederlandse
vereniging aanwezig. Daar de zwemmers/sters van DWT maar
slechts met 12 zwemmers deelnamen eindigde DWT als vereniging
nog op een verdienstelijke 12e plaats.

Individuele medailles waren er voor:

Dames:
- Tessa Wijckmans 2 keer 3e.
-  4 keer 100m rugslag est.ploeg; 3 (Fien, Anouk, Angela en Jody)e

-  4 keer 100m vlindersl. estploeg 3 (Anouk, Jody, Tessa en Fien)e

Heren:
- Dennis de Graaf; 1 keer 1ste, 3 keer2e en 1 keer 3e
- Wouter van de Bor; 1 keer 1ste, 1 keer 2e en 1 keer 3e



 5  

- Marcel zwart; 2 keer 3e
- Peter van de Bor; 1 keer 1ste , 2 keer 2e en 1 keer 3e
- De estafette ploeg; 3 keer 3e

 (Dennis, Peter, Wouter, Roy /  Kamiel)

Verder waren er pr's voor Kamiel, Jody en Angela.
Naast de vele bekers en medailles was het een geslaagd weekend.
Bijzondere dank aan de gastgezinnen uit Osnabrück die onze
zwemmers goed verzorgd hebben. Tijdens het Paastoernooi van
DWT kommen de zwemmers/ sters uit Osnabrück naar Haarlem.

Clubkampioenschappen 
wedstrijdzwemmen
Door: Aloys Wijckmans

Op 15 juli verschenen zo'n 20 zwemmers/ sters aan de start voor de
jaarlijkse clubkampioenschappen. Helaas konden een aantal speedo
zwemsters niet aan de start verschijnen daar zij de slotfeest op hun
school hadden. 
Er werd in drie categorieën gezwommen:
1. Speedo-zwemmers/ sters
2. Heren
3. Dames 

Uitslag speedo- meisjes:
1. Anouk Nulkus
2. Daphne Romeijn
3. Romy Nulkus

Halise werd 4e maar was met afstand de jongste. Zij heeft de jongste
zwemmesters wel de meest vooruitgang geboekt dit jaar. Ga zo door!
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Uitslag heren:
1. Dennis de Graaf
2. Wouter van de Bor
3. Roy Kokkelkoren

Yunus werd 4e maar ook voor hem geldt dat hij met afstand de
jongste zwemmer was bij de heren. Wel heeft hij het afgelopen jaar,
samen met Wouter het meest vooruitgang geboekt. Zo nam hij voor
het eerst deel aan de Noord-Hollandse kampioenschappen.

Uitslag dames:
1 / 2. Tessa Wijckmans en Annette Knape
3.       Fien de Vries

De uitslag bleek door de jury niet altijd even duidelijk op geschreven,
waardoor het moeilijk was een definitieve uitslag te krijgen. Bij het
later nogmaals ontcijferen van de genoteerde tijden bleek het verschil
tussen Tessa en Annette slechts 0,04 sec. te zijn. Je kunt dus zeggen
dat ze gedeeld 1ste zijn geworden.

Angela moest als 13 jarige bij de dames meedoen en weerde zich
kranig. Helaas niet in de prijzen, maar wel maakte zij het afgelopen
jaar de grootste sprongen vooruit. Dat belooft wat!

Het was een geslaagd toernooi. Wellicht het volgend jaar de 50m
rugslag vervangen door 100m wisselslag. Zonder vlaggetjes maakt nl.
bijna niemand een goed keerpunt.

Na het zwemmen vertrokken we naar Silverstone. Hier werd de
inwendige mens versterkt en werd er gekart en gelasergamed. 
Het Karten werd gewonnen door Roy en het lasergamen door Dennis.



Autorijschool Goes & Boonstra

www.goesboonstra.nl       023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra

Onder begeleiding van je

persoonlijke instructeur.

In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Van de polocommissie

Welkom in het nieuwe waterpoloseizoen! Het wordt een heel nieuw
seizoen met nieuwe teams, veel nieuwe startgemeenschappen,
nieuwe roosters en waarschijnlijk nieuwe regels.

Nieuwe roosters:

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de nieuwe roosters voor kring
en district net binnen. De bondsroosters zijn nog niet bekend, de
bondswedstrijden (heren 1 en dames 1) beginnen in ieder geval op
zaterdag 24 september. We proberen te regelen dat het nieuwe 25e!!!
poloboekje op 6 september klaarligt in het clubhuis.

Hierbij alvast de gegevens voor de eerste twee speelweekenden:

Zaterdag 10 september
Thuiswedstrijden
Team Niveau Aanv.
Heren 4 NH.H1 DWT 4 - De Ham 4 18:30
Heren 3 NH.H1 DWT 3 - Alliance 5 19:15
Heren 2 D3.H1 DWT 2 - Alliance 3 20.00

Uitwedstrijden    
Team Niveau Aanv.
Pupillen NH.DG3 Noordkop E - DWT C 17:30 De Schots Den Helder
Dames 3 NH.D2 Aquarius 2 - DWT 3 18:15 Sportf. De Wiel Schagen
Dames 2 NH.D1 AZVD 1 - DWT 2 19:00 De WateringWormerveer

Zaterdag 17 september
Thuiswedstrijden    
Team Niveau Aanv.
Adsp. NH.CG2 DWT B - Alliance F 18:30
Heren 5 NH.H2 DWT 5 - WZ&PC 2 19:15
Heren 2 D3.H1 DWT 2 - Het Y 2 20:00
Dames 2 NH.D1 DWT 2 - S.G. Ymond 3 20:45

Uitwedstrijden    
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Team Niveau Aanv.
Heren 3 NH.H1 Alliance 6 - DWT 3 15:30 De Slag  1 Zaandam
Heren-J D3.AJ3 S.G. Ymond A - DWT A 18:15 Sportf. Beverwijk
Dames 3 NH.D2 AquaWaarD 1 - DWT 3 19:30 Waardergolf HHwaard
Heren 4 NH.H1 De Bron 2 - DWT 4 20:45 De Kloet Grootebroek

Nieuwe regels:

De internationale zwembond heeft een aantal spelregelwijzigingen
bedacht. De Nederlandse bond en de kringen en districten zijn nu
hard aan het denken of ze deze regels ook in hun competities
invoeren. De kans is echter zeer groot dat deze regels per 1 september
2005 in alle klassen worden ingevoerd. 
Het zijn behoorlijk ingrijpende wijzigingen en om alvast te beginnen
met studeren zijn hieronder alle wijzigingen weergegeven. De
wijzigingen tussen () zijn voor DWT niet van toepassing.

FINA Waterpolo-spelregelwijzigingen 2005

Tijdens het FINA-congres 2005 in Montreal is een aantal
reglementswijzgingen aangenomen. 
De FINA wijzigingen 2005 zijn gericht op:
- Het bevorderen van een 'spectaculair' spelverloop
- Het begrijpelijker maken van het spel

(1. De max. speelveld lengte is voor de dames -25 mtr. i.p.v 30 mtr.)
2. De 4 en 7 mtr. is vervangen door de 5 mtr. inclusief de aanpassing
van alle daar aan gerelateerde regels.
3. De 35 sec. is vervangen door 30 sec.
(4. Bij verlenging wisselen de scheidsrechter voor de eerste
verlenging voor de 2e verlenging wisselen ploegen van speelzijde.)
5. Het blokkeren van een schot op doel door een spelers/ster middels
meer dan 1 hand of arm van dezelfde speler (de bal hoeft niet door 2
armen/handen gelijktijdig te worden geraakt) is een zware fout.
(binnen de 5 mtr. strafworp, daar buiten een U20)
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6. De UZV is aangepast; pas na 4 min (ook als er tussentijds een
doelpunt wordt gemaakt) mag er een vervanger in. Bij een UZV
binnen de 5 mtr. wordt bovendien een strafworp gegeven
7. De hoekworp ontstaat alleen als de bal via de keeper over of naast
gaat of als de verdediger de bal opzettelijk over de achterlijn speelt.
Nb. Een schot dat via een speler over of naast gaat is een doelworp.
8. De doelworp mag door elke speler (binnen de 2 mtr.) worden
genomen
9. De coach van een ploeg mag tijdens het spel niet verder dan de 5
mtr. (vanaf zijn eigen doellijn)
(10. Bij een doelpunt kan er direct een time-out worden aangevraagd
(niet wachten tot spelhervatting))
(11. Hervatting na time-out op de middellijn of daarachter.)
12. Bij wederzijdse uitsluiting; vrije worp voor ploeg in balbezit (was
scheidsrechter bal)
13. Bij wederzijdse uitsluiting; bij eerste balwisseling mogen beide
uitgesloten spelers terugkomen.
14. Uitsluiting (UMV) ook bij onacceptabel taalgebruik of het in
diskrediet brengen van het waterpolospel - ook tijdens rust, time-out
en doodspel
15. Bij onjuist terugkomen; wel balbezit - U20 + vrije bal tegenpartij,
geen balbezit - U20 + strafworp.
16. Strafworp in laatste minuut; coach kan kiezen voor een vrije
worp.

Geadviseerd wordt om:
- De aanpassing 1.b zoveel mogelijk te realiseren door het opnieuw instellen van de klok; als
dat op de korte termijn niet gerealiseerd kan worden, dit praktisch in te vullen door op 5
sec.(aflopende tijd) handmatig een signaal af te geven. Vanzelfsprekend moet een en ander
vooraf door de scheidsrechter in overleg met. de jury aan de teams kenbaar gemaakt worden.
- Het terugkom signaal aan de vervangende speler die terugkomt na een UZV (na 4 min.) op
de gebruikelijke wijze kenbaar te maken. 
- De wijzigingen die verwerkt zijn- of moeten worden in de constructie van de badrand
(tegeltjes e.a.), voorlopig nog niet te realiseren.



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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14e DUTCH OPEN MASTERS
te Apeldoorn.

Een heel jaar train je voor een groot evenement.
Wat voor een wandelaar de Nijmeegse Vierdaagse is, is voor een
masterzwemmer dit bovenvermeld kampioenschap. Op vrijdag 10
juni 2005 was het dan zover. Annelies en Sanny, twee goede
vriendinnen van mij, kwamen mij met de auto om 13.00 uur van mijn
flat afhalen. Het was nogal druk op de weg en laat in de middag
kwamen wij bij ons hotel aan. Net als vorig jaar logeerden wij dit
weekend in hotel Abbekerk. Even onze spullen uitpakken en dan om
17.00 uur naar het zwembad om ons aan te melden en in te
zwemmen. Een uur later werden de wedstrijden geopend door de
speaker. De wedstrijden werden gehouden in het 10 banen tellende
openluchtbad "het Kristalbad" (50 m.-baanlengte). De organisatie
was in handen van Stichting Zwemsport Apeldoorn i.s.m.
Aquapoldro. Ook dit jaar mochten we ons gelukkig prijzen in een
goede belangstelling vanuit de zwemwereld n.l. ± 370 deelnemers,
waarvan veel deelnemers uit Duitsland en enige andere landen. Ook
de toppers van toen en oud olympiers waren van de partij zoals Rob
Hanou, Jan Eichhorn, Wieger Mensonides, Donald Uytenbogaart,
Jalanda de Rover, Annelies Maas en Albert Boonstra.
Laatstgenoemde zwom een N.M.R. op de 200 m. schoolslag dit
weekend. Zoals gezegd om zes uur 's avonds vond de eerste start
plaats op het nummer de 200 m. wisselslag. Even later moest ik
zwemmen op de 50 m. schoolslag en de 400 m. vrije slag. Vooral de
schoolslag ging heel goed. Met een persoonlijk record en een tijd van
0.48,2 sec. zwom ik naar een gouden medaille in mijn leeftijdsgroep
D 50+. In mijn groep 50 - 54 jaar zwommem 8 dames mee waarvan
64 uit Duitsland. Op de 400 m. vrije slag behaalde ik een zilveren
plak. Na het zwemmen heb ik me vlug aangekleed en samen met
Annelies en Sanny ben ik naar Hoog Soeren gegaan om heerlijk
pannenkoeken te eten. Om een uur of negen waren we terug in ons
hotel en na een kopje thee gedronken te hebben, zijn wij naar bed
gegaan.
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De volgende morgen zaten we om kwart over acht aan het ontbijt en
om negen uur reden we naar het zwembad. Voordat ik de 800 m.
vrije slag moest zwemmen, heb ik 700 m. ingezwommen. Het water
was heerlijk n.l. 23/C. en de boven lucht was 's morgens 12/C. en
later op de dag maar 16/C. Helaas veel te fris. Op de 800 m. vrije
slag zwom ik naar een derde plaats. Overdag heb ik veel bekenden
ontmoet en gesproken. In de middag zijn Annelies en Sanny naar de
Apenheul geweest. 's Middags heb ik de 100 m. en de 200 m.
schoolslag gezwommen en op beide nummers ben ik eerste
geworden. Diet Vosmeyer uit Epse kwam ook langs. Ik ken haar van
de zwemwedstrijden vanaf 1972. Jammer dat het af en toe wat
regende.
In de avond werd de traditionele barbeque georganiseerd, waaraan
zo'n 150 zwemmers met introduce's meededen. Er was veel vlees met
salades en stokbrood. Om een uur of half negen kwamen we bij het
hotel aan. De buitentemperatuur was op dat moment maar 10/C !!

Na een goede nachtrust zaten we wederom om kwart over acht aan
het ontbijt. Het ontbijt was goed verzorgd en er was zelfs 'n warm
croissantje. Ook nu gingen we om negen uur naar het zwembad. Het
weer was 's morgens iets beter dan de voorgaande dag. In de tweede
serie moest ik de 1.500 m. vrije slag zwemmen. Achter de Duitse
zwemster, Elke Ortloff en Oornie Bakben ik net als op de A00m vrije
slag, derde geworden. Rond het middaguur hebben we soep gegeten.
In de middag heb ik nog de 50 m. rugslag en de 100 m. vrije slag
gezwommen. Ook deze keer viel ik in de prijzen. Door het koude
weer zijn de tijden wat trager dan de tijden die ik in het binnenbad
zwem. Met mijn oogst van maar liefst acht medailles en een P.R. ben
ik heel tevreden. Met mijn vriendinnen was het ook heel gezellig. De
wedstrijden waren om drie uur afgelopen en de
verenigingsklassementen werden kenbaar gemaakt. De Duitse
deelnemers eindigden heel hoog. Annelies heeft veel foto's gemaakt.
Tussen half vier en vijf uur zijn we naar Hoog Soeren gereden. We
hebben daar nog heerlijk in de bossen gewandeld, op verzoek van
Sanny. Na de wandeling zijn we naar Stroe gereden om bij "De
Rotterdammer" te gaan eten. De vis maaltijd smaakte ons prima.
Tijdens het autorijden kregen we plensbuien in de buurt van Naarden.
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Eerst zette Annelies Sanny thuis af en daarna mij. Heel voldaan was
ik om half tien thuis. Annelies en Sanny bedankt voor jullie
gezelligheid.

P.S.: Een week na deze wedstrijden zat ik dit verslag te schrijven.
Uiteindelijk was het nu wel warmer dan 25/C. Het weer kun je
niet regelen!

Resultaten 10, 11 en 12 juni 2005
50m rug 1.00.22 min 2e

50m school 0.48.20 min 1 PRe

100m school 2.00.77 min 1e

100m vrij 1.45.07 min 2e

200m school 4.21.11 min 1e

400m vrij 7.04.97 min 2e

800m vrij 15.5.48 min 3e

1500m vrij 33.01.04 min 3e

Zuyderzee Mastercircuit
te Grootebroek
Door: Corine Kalbfleisch

Op 22 mei 2005 ben ik met Ok naar Grootebroek gegaan om aan de
laatste wedstrijd van dit circuit mee te doen. Deze wedstrijd werd
gehouden in zwembad "De Kloet" en de organisatie was in handen
van ZV De Bron. Veel verenigingen waren van de partij in verband
met de uitslagen van het sprint- en het allround klassement. Er werd
flink hard gezwommen en de sfeer van goed. Ik moest alleen 100 m.
rugslag zwemmen. Dit leverde mij nog 'n tweede plaats op. Na een
spannende estafette op de 4 x 50 m. vrije slag waren de wedstrijden
om half zes ten einde. De deelnemers konden zich opmaken voor het
buffet in de kantine van het zwembad. Het was een Chinees-Indisch
buffet, dat om zes uur begon. Een uurtje later begon de prijsuitreiking
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van de klassementen in diverse leeftijdsgroepen. De beste drie kregen
een prijs. Het verlossende woord maak ik nu bekend: ik ben in het
allround klassement op de tweede plaats geëindigd (D 50+). Ik ben
hier erg tevreden mee. Vorig jaar zwom ik het klassement niet vol en
twee jaar geleden ben ik ook tweede geworden. Om een klassement
vol te zwemmen, moet men tien ver-schillende zwemdisciplines
zwemmen.
Mijn dank gaat uit naar Ok van Batenburg, die mij tijdens
wedstrijden in Almere, Zwolle, Heerenveen, Lelystad en Grootebroek
zo goed begeleid heeft.

Jubileum verhalen
Door: de redactie

Eindelijk weer eens een jubileum. En zoals de traditie wil beginnen
de meeste festiviteiten pas aan het eind van het jaar. De verse DWT-
ers vragen zich misschien af waarom en daarom hier een korte
verklaring.
Eigenlijk is het heel simpel. De vereniging is pas eind december 1930
opgericht. Toen nog als het zo lekker katholiek (waar kan ik
tegenwoordig nog aflaten kopen, ik heb er denk ik nog wel een paar
nodig en met zo’n nieuwe paus weet je het maar nooit)  klinkende St.
Bavo. Dus wij bestonden het grootste deel van 1930 nog helemaal
niet. Dus alles begint pas aan het eind van het jubileum jaar. Wil je
het hele verhaal horen vraag het dan maar aan de oudere DWT leden
die kunnen je het helemaal uit eigen ervaring volledig voorkauwen.
Je kan tegenwoordig ook al veel van de geschreven historie in het
clubblad archief nazoeken. Dat bevind zich hoofdzakelijk op internet
en wel op: www.dewatertrappels.nl. Vooral het jubileum nummer
van 1965 staat bol van de verhalen over het ontstaan en de
geschiedenis van DWT.
Maar zo als bij elk DWT jubileum gebruikelijk is worden er ook deze
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keer weer oude verhalen en schrijfsels van tussen de koeien uit de
sloot gehaald. Niet weer altijd die zelfde maar fijne nieuwe oudjes. 
Zoals het volgende, eigenlijk nog steeds actuele stuk uit het clubblad
van oktober 1960.

Training

Daar wordt nog al eens een woordje aan gewijd in ons clubblad. Waarom
zouden wij het dan ook niet eens van een andere kant bekijken. Misschien
niet zo rechtstreeks, maar over een breder terrein.
Zonder inspanning is het onmogelijk iets moois te bereiken. Zonder toeleg
haal je geen diploma, bouw je geen toekomst op, bereik je niet je idealen.
Het valt ons op, hoe dikwijls Christus de nadruk legt op het willen.
"Wilt ge het rijk der hemelen ingaan, onderhoud de geboden".
"Wilt ge mij navolgen, neem dan mijn kruis op".
"Wilt ge volmaakt zijn, ga en verkoop Uw bezit en kom dan en volg mij".
Het heel gewone van elke dag vraagt al een steeds aanhoudende
wilsoefening als men tenminste zijn taak goed wilt doen. Hoe groter het
ideaal, des te meer wilskracht er geëist wordt. En hoe verhevener het doel
is - wij denken hierbij eens even aan de vervolmaking van ons
bovennatuurlijk leven - des te zwaarder deze wils actie zal zijn.
Vooral als bepaalde deugden een overwinning vragen van neigingen, die de
zintuigelijke natuur aanspreken, is de wilsspanning soms ontzettend groot:
b.v. de zuiverheid, eenvoud, matigheid in eten en drinken en in
ontspanning-. Bij dit alles is de training een ijzeren wet.
Nu kunt ge zo heel ongemerkt Uw sport gebruiken, om Uw wil te
verstevigen. Gij kunt daardoor die doorzetter worden daar kunt ge het
volhouden en doorbijten leren.
En men zou zo opmerken juist op een gebied wat jongeren zo sterk
aanspreekt. Je doorzetten spreekt daar je persoonlijke eer aan. Hierdoor
kun je opkomen voor de glorie van je polo-zevental.
Een zijdelings effect heeft dit op heel je karaktervorming en je toekomst.
Benut toch de kansen die de sport je biedt.

P.G. van Zijp
Geestelijk Adviseur.

Alles is na te lezen op : http://www.dewatertrappers.nl.
Volgende maand meer.
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Verslag "uitje minipolo"

Tijd aankomst clubhuis: ± 10.45 uur, tijd
weg gaan clubhuis: 11.00 uur. Toen we in
Artis aankwamen gingen we een
speurtocht doen, hij heet "speuren naar
eigenaardigheden".
Eerst gingen we naar het Planetarium, dat
ging over planeten en vulkanen. 
Het Apenhuis vonden we ook heel leuk, want we moesten naar de
slingerapen zoeken. Toen hadden we de apen gevonden en toen we
uit het Apenhuis kwamen toen gingen we naar het Reptielenhuis.
Daar waren hele grote slangen en schildpadden.
Olifanten: we moesten 5 minuten blijven kijken en opschrijven wat
ze deden met hun slurf.
Giraffen: toen we bij de giraffen waren moesten we een manier
bedenken om de giraffen makkelijker eten te geven. Dat moest je
opschrijven en tekenen.
Savanne: we moesten een diertje vinden die zijn staart gebruikt als
een stok.
Gorilla's: de duim van de gorilla is korter dan zijn andere vingers, de
armen zijn langer dan zijn benen. De gorilla had bloed aan zijn teen
en ging het oplikken.
Insectarium: er waren slangen en vogelspinnen en nog meer tapirs.
Pinguïns en nog veel meer.

Dat was de dag, doei
XXX Milou en Robin.

Ps. De leiding van deze dag bestond uit: Ronnie, Fokkelina, Bart,
Rob, Mieke en Toos hebben het een heel leuk uitje gevonden. We
waren met 14 kinderen en hadden ons handen vol aan de "lieverdjes".
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Heren 2
Door: Michael

Komt dat zien!
Heren 2 speelt zijn eerste wedstrijd op 10 september geheel in
nieuwe stijl, nieuwe regels, met nieuwe spelers, nieuwe competitie en
dus ook nieuwe tegenstanders. Nu dus nog beter verbetert dan ooit.
Ted heeft dan wel het team verlaten maar dames niet getreurd,
jongere goden hebben zijn plaats ingenomen en de krachtpatserij zal
niet van de lucht zijn. Zelfs de bank is dit jaar erg goed bezet want
we schijnen met toch zeker wel een stuk of tien of elf echte spelers
aan de competitie te beginnen.
Wie gaan spelen en hoe er gespeeld gaat worden kan je het best zelf
komen bekijken. Want voor ons is dat elk jaar ook weer een
verrassing. Wij veranderen  namelijk nog wel eens van gedachte,
tactiek en/of opstelling. Vaak duren de discussies dan ook tot één
seconde voor de wedstrijd. Maar dan gaan we er ook voor.

De wedstrijden worden dus weer spectaculairder dan ooit te voren
met nog meer mooie spel momenten en spannende acties waar nog
langer over gepraat gaat worden. Is het niet door jullie dan wel door
ons. Dus komt allen kijken.

Wij spelen tegenwoordig in de district dus ook de uitwedstrijden zijn
dicht bij genoeg om veel DWT publiek te kunnen trekken. En dat
maakt het niet alleen voor jullie maar ook voor ons veel leuker omdat
we dan tenminste handtekeningen kunnen uitdelen aan onze grote
schare fans.

Het is nu misschien nog te vroeg om al uitspraken te doen over
mogelijke eindstanden en tot huilens aan toe weg gespeelde
tegenstanders maar volgende maand ga je daar vast meer over horen.



Verenigings informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
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. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl

Penningm.:Nic den Braven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158

penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 023-5388798

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Bart Wever
06-48429726
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van Dijk

tel 023-5257151

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter M. Verbruggen

Eendrachtstraat 50
2013 RJ Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
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 uur Clubhuis
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 Planeet (zomertijd)

13.30 - 15.00 uur Planeet (wintertijd)
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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