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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt
zeker voor seksuele intimidatie. Want de
schade die seksuele intimidatie kan aanrichten
is groot. Allereerst voor het slachtoffer maar
ook voor de vereniging: het kan (veel) leden
kosten en het sportplezier bederven. In bepaalde gevallen kan de
vereniging/het bestuur bovendien aansprakelijk worden gesteld voor
de door het slachtoffer geleden schade.

Gelukkig heeft DWT tot nu toe nog nooit te maken gehad met een
ernstig geval van seksuele intimidatie. Maar seksuele intimidatie kan
overal voorkomen. Op school, op het werk en helaas ook in de sport.
Tussen sporters onderling, tussen kaderleden onderling en tussen
kader en sporters. Ook toeschouwers maken zich er soms schuldig
aan. Kinderen en jongeren zijn vaak het slachtoffer maar ook
volwassenen. Zowel jongens als meisjes, mannen en vrouwen.

Het landelijke meldpunt van het NOC-NSF registreert per maand
gemiddeld vijf meldingen, variërend van ongewenste aanrakingen en
gluurders tot verkrachting. Op grond van verschillende onderzoeken
nemen zij aan dat het hier gaat om het topje van de ijsberg.

Het bestuur wil zorgen voor een goede begeleiding en een veilige
omgeving. Beleid voeren tegen seksuele intimidatie hoort daarbij. Zo
kunnen en sporters en kader zich goed voelen binnen de vereniging.
Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we snel kunnen ingrijpen en weten
welke stappen genomen kunnen worden wanneer er zicht een
incident voor doet, zodat erger wordt voorkomen.
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De komende maanden wil het bestuur het beleid tegen seksuele
intimidatie uitwerken en zorgen voor voorlichting aan alle sporters en
kader Daar komt nog heel wat kijken: van het opstellen van
gedragsregels, informatiemateriaal, een klachtenregeling en een
draaiboek voor incidenten tot en met het benoemen van een
klachtencommissie en vertrouwens(contact)persoon. Bij een klacht of
melding van seksuele intimidatie is bovendien belangrijk dat
professionele en deskundige mensen die behandelen. Gelukkig
kunnen we gebruik maken van de ondersteuning van NOC-NSF en
KNZB. 

Aandacht voor seksuele intimidatie wil niet zeggen dat mensen
elkaar niet meer mogen aanraken of dat er geen geintjes meer kunnen
worden gemaakt. Maar het gedrag waar de een zich niet aan stoort,
daar kan een ander zich behoorlijk ongemakkelijk bij voelen. Dat
maakt het onderwerp ook meteen zo ingewikkeld: het is een groot
grijs gebied, waarvan de grenzen van persoon tot persoon verschillen.
Maar als het duidelijk is dat een of meerdere personen er niet van
gediend zijn, moet het natuurlijk wel ophouden…..

Van de polocommissie

Het seizoen is alweer een aantal weken begonnen en zoals
gewoonlijk beginnen de blaadjes dan van de bomen te vallen.
Sinterklaas en de kerstman komen er spoedig weer aan en voor je het
weet beginnen de vogels weer te fluiten en uit te vliegen. Afgezien
van de koolmezen en mussen want die zijn er niet meer zoveel als ik
het nieuws moet geloven. Ook andere vogelsoorten hebben het zwaar
vanwege de op handen zijnde vogelgriep. Eén voordeel, punten
pakken tegen de snippen, de fuut, de futen, de aalscholver en de
meerkoeten zal zo een stuk makkelijker gaan! 
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Zelf ga ik ook uit vliegen. Na acht jaar lid te zijn geweest van de
polocommissie stop ik ermee. Ik heb het altijd met veel plezier
gedaan en de etentjes en weekendjes weg zal ik erg missen. Lisette de
Boer zal mijn taken als penningmeester overnemen en ik wens haar
daarbij veel succes. 

Groetjes Sandra 

Geen training

Geen training op zondag 27 november in het Boerhaavebad. In plaats
daarvan mag je in de Planeet 2 komen trainen van 13.30 tot 15.00
uur.

Foto's Minipolotoernooi 16 oktober

Van het geslaagde minipolotoernooi van DWT zijn een aantal hele
mooie foto's gemaakt, deze zijn terug te vinden op de website
www.dwt-haarlem.nl bij het foto album.

Juryrooster november

Zaterdag 5 november Baddienst: Linda
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45073 NH.DG3 DWT C - Alliance K 18:30 Karina en Ilona Tim
45222 NH.D2 DWT 3 - Z.V. Hoorn Aurik 2 19:15 Heren 5 Tim
45327 NH.D1 DWT 2 - ZWV-Nereus 4 20:00 Dames 3 -
45442 NH.H2 DWT 5 - Alliance 7 20:45 Dames 2 Stefan

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
D3.H1 Alliance 4 - DWT 2 De Slag 1, Zaandam 17:45
NH.CG2 S.G. Ymond G - DWT B Sportf. Beverwijk, Beverwijk 18:00
D3.AJ3 S.G. Haerlem'04 B - DWT A De Planeet 1, Haarlem 18:45
B.D2A HZ Zian 1 - DWT 1 Zuiderparkbad, Den Haag 19:30
B.H2C Sassenheim 1 - DWT 1 Wasbeek, Sassenheim 20:55

Zaterdag 12 november Baddienst: Sandra
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W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45075 NH.DG3 DWT C - ZWV-Nereus G 18:30 Eddy en Thijs Raymond
303 B.D2A DWT 1 - Sprey Hout AZC 1 19:15 Heren 4 -
1227 B.H2C DWT 1 - Z.V. De Dolfijn 1 20:00 Dames 1 -
20190 D3.H1 DWT 2 - UZSC 4 20:45 Heren 1 -
45507 NH.H1 DWT 4 - Orkano'75 2 21:30 Heren 2 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
D3.AJ3 ZWV-Nereus A - DWT A De Slag 1, Zaandam 14:45
NH.CG2 De Ham D - DWT B De Watering, Wormerveer 16:45
NH.D2 Z.V. Hoorn Aurik 2 - DWT 3 De Waterhoorn, Hoorn 19:45
NH.D1 De Reuring 1 - DWT 2 Duikerdel, Nrd.Scharwoude 20:00

Zaterdag 19 november Baddienst: Thijs
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45042 NH.CG2 DWT B - De Bron B 18:30 Paul S en Frank Stefan
20577 D3.AJ3 DWT A - S.G. Haerlem'04 B 19:15 Heren 4 -
45509 NH.H1 DWT 3 - De Ham 5 20:00 Heren-jeugd -
45510 NH.H1 DWT 4 - Alliance 6 20:45 Heren 3 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.D2 ZWV-Nereus 5 - DWT 3 De Slag 1, Zaandam 17:00
NH.D1 De Ham 4 - DWT 2 De Watering, Wormerveer 17:45
NH.DG3 De Bron C - DWT C De Kloet, Grootebroek 19:30
B.D2A De Snippen 1 - DWT 1 Meerkamp, Amstelveen 20:15
NH.H2 WZ&PC 3 - DWT 5 De Wilgenhoek, ZO.Beemster 20:30
D3.H1 S.G. Haerlem'04 5 - DWT 2 De Planeet 1, Haarlem 21:15

Zondag 20 november
Uitwedstrijd
Niveau Plaats en bad Aanv.
B.H2C De Futen 1 - DWT 1 Meerkamp, Amstelveen 20:15

Zaterdag 26 november Baddienst: Eddy
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45081 NH.DG3 DWT C - De Reuring C 18:30 Ronnie en Martin Eddy

314 B.D2A DWT 1 - De Ham 2 19:15
Remon, Stefan en
Niels

1240 B.H2C DWT 1 - Z.V. Hoorn Aurik 1 20:00 Dames 1
45516 NH.H1 DWT 4 - De Ham 5 20:45 Heren 1
45456 NH.H2 DWT 5 - De Reuring 3 21:30 Heren 4

Uitwedstrijden
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Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.D2 DAW Finenzo 5 - DWT 3 Hoornse Vaart, Alkmaar 17:30
NH.CG2 S.G. Haerlem'04 E - DWT B De Planeet 2, Haarlem 19:15
D3.AJ3 S.G. Haerlem'04 A - DWT A De Planeet 2, Haarlem 20:00
NH.H1 ZWV-Nereus 5 - DWT 3 De Slag 1, Zaandam 18:30
NH.D1 Aquafit 1 - DWT 2 De Witte Brug, Castricum 18:30
D3.H1 De Reuring 1 - DWT 2 Duikerdel, Nrd.Scharwoude 20:00

Uit het Haarlems Dagblad
26 september Heren Dames

3 oktober Heren Dames

10 oktober Heren Dames



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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Wedstrijdzwemmen 
Start competitie
Door: Aloys Wijckmans

Helaas startte DWT matig tijdens de eerste competitiewedstrijd.
Wederom bleven er zwemmers zonder af te melden weg!! Of werd er
pas op het laatste moment afgezegd. De competitie is voor de
vereniging erg belangrijk en van de zwemmers wordt verwacht dat ze
daar aan meedoen. Als er te veel mensen afzeggen, hoef je geen
competitie meer te zwemmen! Met net iets meer dan de helft van de
actieve zwemmers reisden wij naar Alkmaar. 
Toch vielen er nog een aantal zwemmers in de prijzen en waren er
gelukkig ook nog de nodige pr's. Enkele feiten:

De meisjes/dames:
1. Mara Burden; 1ste op de 50 school en 1st5e 50m rug
2. Daphne Romeijn; 2e op de 50 school en 2e op 50m rug
3. Tessa Wijckmans; 2e op de 100m vlinderslag 3e op de 200m vrij
4. Nicolette Knape; 3e op de 50m school en 4e op de 100m

wisselslag
De jongens /heren :
1. Wouter van de Bor; 2e op de 50m vrij, 1ste op de 100m

schoolslag en 3e op de 100m vlinderslag
2. Yunus Karaca: 3e op 100m wisselslag 1.25.9 (pr)
3. Dennis de Graaf: 3e op de 50m school 4e op de 100m wissel
4. Soufiane  Ridouani 4e op de 50m rug

Uitslag Competitie deel 1
02-10-2005 te Alkmaar

50 RUG Mara  Burden 0.44.13
50 RUG Daphne  Romeijn 0.46.71*
50 RUG Soufiane  Ridouani 0.48.63
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50 RUG Eva  Visser 0.50.89* (rf)RF
50 RUG Halise  Gultekin 0.52.88*
50 RUG Natalja  Klinkenberg 0.57.62
50 SCHOOL Dennis de Graaf 0.33.07
50 SCHOOL Nicolette  Knape 0.41.51
50 SCHOOL Mara  Burden 0.43.14*
50 SCHOOL Annette  Knape 0.45.92
50 SCHOOL Daphne  Romeijn 0.48.13*
50 SCHOOL Natalja  Klinkenberg 0.49.49*
50 SCHOOL Soufiane  Ridouani 0.53.88
50 SCHOOL Eva  Visser 0.57.95*
50 SCHOOL Halise  Gultekin 0.58.54*
50 VRIJ Wouter van de Bor 0.28.95
50 VRIJ Roy  Kokkelkoren 0.31.06*
50 VRIJ Fien de Vries 0.33.42
50 VRIJ Amanda  Klinkenberg 0.36.28
50 VRIJ Roland  Hoogenboom 0.43.78*
100 SCHOOL Wouter van de Bor 1.17.68
100 SCHOOL Fien de Vries 1.36.57
100 SCHOOL Yunus  Karaca 1.42.68
100 SCHOOL Angela  Gooijer 1.45.47*
100 VLINDER Wouter van de Bor 1.23.51
100 VLINDER Tessa  Wijckmans 1.25.98*
100 VLINDER Jody  Kokkelkoren 1.44.93*
100 VRIJ Yunus  Karaca 1.19.34
100 VRIJ Amanda  Klinkenberg 1.22.14
100 VRIJ Susanne van Kleef 1.25.94
100 WISSEL Dennis de Graaf 1.08.77
100 WISSEL Nicolette  Knape 1.21.49
100 WISSEL Annette  Knape 1.23.28*
100 WISSEL Yunus  Karaca 1.25.90*
100 WISSEL Amanda  Klinkenberg 1.27.51*
100 WISSEL Susanne van Kleef 1.29.00
100 WISSEL Angela  Gooijer 1.33.26*
100 WISSEL Roland  Hoogenboom 1.50.89*
100 WISSEL Soufiane  Ridouani 1.58.79*
200 VRIJ Roy  Kokkelkoren 2.36.23
200 VRIJ Tessa  Wijckmans 2.37.38
200 VRIJ Jody  Kokkelkoren 3.11.98

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
RF : Na afzet van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
Niet alle sterretjes zijn pr's! De inschrijftijden waren niet altijd juist!
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UITNODIGING KINDERDISCO

Zwemvereniging "De Watertrappers" bestaat dit jaar 75 jaar!
Dit moet natuurlijk ook door onze jeugdleden gevierd worden.

Daarom nodigen wij alle leden van 6 t/m 14 jaar voor een
fantastische disco op

vrijdag 25 november !!

Thema: ga verkleed als je favoriete popster of superheld

Het feest is van 19.00 uur tot 22.30 uur.

Wij verwachten dat de kinderen uiterlijk 22.30 uur

opgehaald zijn. De entree is gratis en de consumpties

bedragen € 0,50 per stuk



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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Nieuwjaarsshow 2006

Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet hebben Sinterklaas en de
Kerstman ons land weer verlaten, zijn alle oliebollen opgegeten en is
het spetterende DWT 75 jaar feest ook alweer achter de rug. 

We hebben het dus over zaterdag 14 januari 2006, dan zwemmen wij,
de meiden van DWT Synchroonzwemmen, ook weer mee bij alweer
de 7e Nieuwjaarsshow, die wordt deze keer in De Hoornse Vaart te
Alkmaar gehouden, waar we te gast zijn bij DAW Finenzo. 
Alle Synchroonclubs van Noord Holland geven daar een staaltje van
hun beste kunnen weg. 

Om ervoor te zorgen dat wij ons nummer zo spontaan mogelijk gaan
zwemmen, zijn onze trainers (Ingrid, Linda, Kitty, Marcel en
Mariska) in april 2005 al bij elkaar gekomen om een leuk onderwerp
hiervoor te kiezen. Het is SHREK geworden, je weet wel, van die
bioscoopfilms. Na het beluisteren van de soundtracks van allebei de
films (zwaar werk hoor), het bedenken van gezwommen figuren die
daarbij passen en het kiezen van de mooiste stukjes muziek, is Ingrid
aan het werk gegaan. Met knippen en plakken heeft zij van ruim twee
uur muziek een mooie montage gemaakt van een minuut of tien.
Daarna hebben Ingrid en Linda er op zitten broeden wat voor figuren
er leuk zouden zijn, bij deze muziek.

Ondertussen zaten wij niet stil. Door hard trainen en veel
aanwijzingen van onze trainers zijn de SYNCHROONMEIDEN van
DWT er in geslaagd om de VERENIGINGSCOMPETITIE
2004-2005 te WINNEN, dus we staan op de 1e plaats in Noord
Holland. Dat gaan we natuurlijk proberen te prolongeren dit seizoen.

Meteen na de laatste wedstrijd (juli 2005) kwam Ingrid met de
"nieuwe" muziek voor de nieuwjaarsshow. We hebben dit beluisterd
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met z'n allen en zijn direct begonnen met de eerste droogtraining. We
hadden nu al de eerste 47 SECONDEN!!!!!! onder de knie. (Niet
slecht voor een muziekstuk van 10 minuten!!!!!)

Vlak voor de vakantie was dat al twee minuten, maar na de
vakantie……..PECH. De bodem van het zwembad deed het niet
meer. Gelukkig duurde dat maar een week of drie en toen was het
hard werken geblazen. Oefenen en nog eens oefenen, trainers lijken
soms wel…………..

Toen kwam zaterdag 24 september, wel vroeg je bed uit, verzamelen
bij het Boerhaavebad om 8.00 uur ‘s morgens, met z'n allen naar
Zeist. Daar hadden we (om nog eens extra goed te kunnen trainen)
het zwembad en de sporthal van de KNVB gehuurd. We hebben daar
geslapen, gespeeld en het bos onveilig gemaakt. Het werd een heel
gezellig weekeinde en iedereen (vooral de trainers, hahaha) was
doodmoe, toen we weer in Haarlem terug waren.

Wil je weten hoe ONZE inbreng van de nieuwjaarsshow eruit gaat
zien? Kom dan eens kijken op zaterdagmiddag. We zijn van 2 tot 4 in
het Boerhaavebad aan het trainen. Daar oefenen we niet alleen de
nieuwjaarsshow, maar ook al onze andere muzieknummers en
figuren die we ook op wedstrijden gaan zwemmen. Meisjes die ook
willen leren synchroonzwemmen kunnen misschien nog meedoen aan
de nieuwjaarsshow.

Met de vriendelijke groeten van: Amber, Anna, Anouk, Channah,
Dana, Daphne, Debbie, Dionne, Elise, Eva, Ingrid, Jet, Jill, Jony,
Katherina, Kaya, Kayleigh, Kitty, Kimberley, Lila, Linda, Linda2,
Lisanne, Macy, Marcel, Mariska, Mascha, Merel, Michelle, Natasja,
Romy, Sanne, Shanita, Sien, Simone en Wieteke. 
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Heren 5 wacht nog even met
winnen
Door: Gé Luttikhuizen

Zaterdagmiddag 8 oktober speelt heren vijf z'n DERDE wedstrijd in
het bad "De Slag" te Zaandam.

De EERSTE wedstrijd, 17 september, was in ons bad en ging nog net
door. Bij het onderhoud aan het bad bleek een apparaat, dat de
beweegbare bodem op en neer laat gaan, kaduuk. En een nieuw
apparaatje was niet voorradig! En er moest zelfs gehoond worden!?
(een technische bewerking om het pas te maken) De eerste
wedstrijden van de zeventallen 3, 4 en 5 blinken altijd uit door
afwezigheid van veel spelers. Zij hebben geen trainingsuur en missen
daardoor het nieuwe poloboekje, waarin de wedstrijddata staan.
Ondanks het niet aanwezig zijn van velen is er door H5 toch
gespeeld. Tegen WZ&PC 2 werd het 3 - 6.

De TWEEDE wedstrijd, 24 september, werd gespeelt in het bad "De
Planeet" tegen de nieuwbakken club S.G. Haerlem `04 en wel tegen
het negende team! Is dat zo bijzonder? Ja en nee, dit soort
samensmeltingen gebeurt wel vaker. Twee verenigingen met vier of
vijf herenploegen gaan samen. De ploegen worden ge-mixed en de
uitkomst is negen ploegen. Het eerste van de vereniging, die het
hoogste geklasseerd staat, krijgt er een talent bij (of meerdere) en
hoopt dan naar een hogere klasse te promoveren. Soms lukt het. Kijk
je tien jaar later, dan is het aantal ploegen al weer zes.
Tegen ploeg negen kwamen wij tot het resultaat van 4 doelpunten en
liet onze verdediging er 10 door.

Maar vandaag gaat het anders: het is onze DERDE wedstrijd en we
spelen tegen Nereus
Een kwartier voor tijd zijn we met z'n vijven. Koos: "ik heb ze
allemaal gebeld en er moeten nu op z'n minst acht aanwezig zijn!



  16

Nummer zes, Ton Vermeer, staat op dit moment de wedstrijd voor
ons te fluiten. Nummer zeven, Kim Bouwman, fluit een wedstrijd
ergens anders en zou in de auto van nummer acht precies op tijd hier
moeten zijn". Zulke constructies vinden wij heerlijk!? Als de
wedstrijd niet spannend is, dan hebben we dit in ieder geval gehad.
Ton moet dus tijd rekken, want die twee in de auto zijn natuurlijk
nooit op tijd. Toch hopen we tot op het laatste moment, dat zij het
bad binnenwandelen. Maar helaas. Als de scheidsrechter fluit voor
klaarmaken is een speler van de tegenpartij bereid het eerste part met
ons mee te spelen. Heel prettig en bovendien is hij niet de minst
getalenteerde. Stand na één partje: 3 - 2.
Kim en Marcel zijn intussen binnen komen wandelen. De Nereus
speler wordt bedankt. Kim is in het water meteen erg actief, waardoor
Niels scoort. Door een beetje "domme"pech wordt de tussenstand 5 -
3.
Derde partje. Ton wordt er elke wedstrijd éénmaal uitgestuurd en dat
gebeurt nu. De tegenstander schrikt van dit kadootje en vergeet te
scoren. Twee minuten voor het eind krijgen we snel achter elkaar
twee doelpunten tegen en wat later door Niels één voor. Met nog
maar vier seconden te spelen wordt bij een scorings kans van ons een
tegenspeler eruit gestuurd. Aan deze man-meer situatie hebben wij
niets. Zij hebben een snelle speler, die straks na de pauze de bal haalt.
Tussenstand 7 - 4.
Het vierde partje kenmerkt zich door het optreden van de vsr.
Op de helft wordt bij het nereusdoel het midvoor/midachter - koppel
er 20 seconden uitgestuurd. Het waarom was voor de anderen niet
duidelijk. Een minuut later krijgen we, alweer snel achter elkaar,
twee doelpunten tegen. Eindstand 9 - 4.

NOTA BENE:
Sinds een aantal jaren hebben wij als scheidsrechter een fluitist uit de
vereniging van de thuis spelende ploeg: de verenigingsscheidsrechter
(vsr). Het grote voordeel is, dat de scheidsrechters niet van ver
hoeven te komen en er zijn meer scheidsrechters. Maar er zijn
natuurlijk ook nadelen. Deze vsr 's moeten onpartijdig zijn en dat is
heel moeilijk, want zij fluiten bijna altijd een wedstrijd tussen
onbekenden en eigen verenigingsleden.
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Deze Nereus - vsr lukte dat niet. In de eerste twee partjes kreeg de
Nereus - midvoor altijd een vrije worp. Het was duidelijk te zien, dat
hij zich liet zakken of geen moeite deed boven water te blijven. In het
derde en vierde partje ging deze speler midachter spelen. Ook nu
kreeg hij alle (min één) vrije worpen, hoewel hij in alle gevallen
bovenop Niels hing. Erg jammer, want je krijgt nu een verkeerd beeld
van de wedstrijd. Een bijzonder slecht verzorgt punt van de vsr `s in
het algemeen is: zij controleren slecht of helemaal niet de
vingernagels. Deze Nereus - vsr heeft het in ieder geval niet gedaan
en dat hebben wij gemerkt. Er was waar-schijnlijk één speler met te
lange nagels. Gevolg: verschillende flinke huidkrassen en een
ontvelling van een vierkante centimeter.

Nieuws uit Madrid.

Ook dit jaar is Sint weer

in het land en heeft hij tijd

om bij u langs te komen.

Voor een bezoek kunt u contact opnemen met:
mevr. T. Muylaert   tel. 023 5326796   of:
Carry Smits-Muylaert tel. 023 5240087
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Jubileum verhalen

Langebaan zwemmen is tegenwoordig niet meer zo heel erg populair.
Zelf vind ik 25 meter al behoorlijk ver. Maar in het verleden van
DWT hebben er toch behoorlijk veel mensen aan mee gedaan. Het
volgende stukje gaat over een groep van wel vijftig DWT-ers die
voor langebaan wedstrijden naar Tilburg reisden. Niet tamelijk recent
maar in 1968. Toch komen er behoorlijk veel bekende namen in
voor.
In het zelfde clubblad staat ook nog een mooi verhaal van een heren
waterpolo toernooi in Hamelen, ook zeer het lezen waard.

LANGE BAAN WEDSTRIJDEN TILBURG

Ondanks het feit dat het vaderdag was, weren er toch nog ong 50
enthousiastelingen van DWT die de euvele moed hadden naar de
lange baan wedstrijden in Tilburg te vertrekken. Het initiatief voor
deze tocht deze keer bij Lyda Prins en Hetty v.d.Peet, die zich
bijzonder veel moeite getroost hadden om de bus vol te krijgen, want
anders zou deze prachtige dag onze neus voorbijgegaan zijn. Om
volgens plan om 10 uur te vertrekken, was uiteraard onmogelijk daar
enkelen zich natuurlijk niet van hun pappie of van hun bed konden
losmaken. Maar om half elf waren we dan toch vertrokken. Haast
hadden we gelukkig niet want de wedstrijden zouden pas om twee
uur beginnen en in een rustig tempo reden we naar Tilburg, waar we
zonder oponthoud om half één aankwamen, zodat iedereen nog ruim
voldoende tijd overhad om zich op de wedstrijd voor te bereiden.
Dit vrij lange wachten was voor sommigen natuurlijk weer te lang
wat zich wreekte in een stoeipartij waarbij twee jongens en een
meisje dat uit louter enthousiasme als toeschouwster was meegegaan
het moesten bekopen met een nat pak. Het eigenlijke
wedstrijdprogram leverde geen moeilijkheden op ondanks het vrij
koude en niet al te schone water. We vielen wel niet in de prijzen,
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maar er waren toch wel enige redelijke prestaties. Marjan Groen bv.
eindigde op de 5e plaats op do 500 m, vrije slag, Ben Zwagerman en
Thea Baars waren beiden met een 6e plaats op de 2 km heus niet de
slechtsten. Er was dit keer ook slecht een uitvaller aan onze kant;
Ronald John moest wegens kramp met een speedboot naar de finish
worden gebracht; de overige deelnemers deden het vrij rustig aan en
er was zelfs nog een vriendschappelijke ruzie, over wie er de laatste
mocht wezen op de 500 m vrije slag meisjes. De dapperste DWT-er
was ditmaal Ruud v.d. Veldt, die ondanks hevige vermoeidheid zijn 2
km schoolslag heeft uitgezwommen, maar na afloop dan ook zo
verkleumd was, dat hij door onze ploegleider Nico Roozekrans met
cognac weer op de been geholpen moest worden.
Na afloop was er nog gelegenheid om zich te vermaken in de
achtbaan of bij het trampoline springen. Het was Tineke Brey, die
met haar angst-aanjagende gegil het hele aanwezige publiek de
doodschrik op het lijf joeg.
De prijsuitreiking als zodanig was voor ons van minder belang maar
wel bracht de DWT-schare hulde aan enkele meervoudige winnaars
of winnaressen. Het slot van de dag was een feest-avond die
opgeluisterd werd door een band van het Gert en Hermien genre en
het was dan ook voor vele andere ploegen aan-leiding om direkt na
de prijsuitreiking te vertrekken. Ook wij besloten om eerder te
vertrekken dan aanvankelijk het plan was en zodoende gingen we om
half negen op weg naar huis. Dit ging echter niet zonder een laatste
bezoek aan de trampolines waar we echter door een leeuwentemmer
van de Beekse Bergen werden verjaagd.
De terugreis zelf verliep weer zonder moeilijkheden, alleen het
HUSSELEN was een probleem, maar na verloop van een kwartier
werden de vruchteloze pogingen gauw gestaakt, zodat iedereen toch
naar zijn zin in Haarlem arriveerde, en kon terugblikken op een
onvergetelijke en voor herhaling vatbare dag.

PLUS

Alles is uiteraard weer in volledige versie na te lezen en te kijken op
www.dewatertrappers.nl



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 tot 22.00uur

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
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

Sanja van Dijk
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3

Harry van Geldorp

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
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 12.00 - 13.30 uurPlaneet
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 20.15 - 21.45 uurBoerhaavebad
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