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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De gemeente Haarlem bezuinigt en geeft
daarom de komende jaren steeds minder
subsidie op de zwembaden. De prijs van een
kaartje voor het vrij zwemmen is daarom al
verhoogd en er zijn enkele kostenbesparingen
doorgevoerd. Toch is dat niet voldoende en zal
de badhuur voor zwemverenigingen de komende jaren (fors) stijgen. 
Het bestuur van de Stichting Sportaccommodaties Haarlem (SSH),
die het zwembad exploiteert, heeft de zwemverenigingen gevraagd
om mee te denken. Zij hopen dat ideeën vanuit de zwemverenigingen
extra besparingen of inkomsten opleveren waardoor de badhuur
minder hoeft te stijgen. 

Rapido heeft daarop gesproken met de SSH en voorgesteld een deel
van de activiteiten van het zwembad over te nemen. Gedacht wordt
met name aan leszwemmen maar bijvoorbeeld ook aan aquajoggen
e.d. De gedachte van Rapido is dat het zwembad zo minder
personeelskosten heeft terwijl de zwemverenigingen extra inkomsten
hebben. Door te werken met ‘vrijwilligers met een beperkte
vergoeding zouden zwemverenigingen (in tegenstelling tot de
zwembaden met hun hoge personeelslasten) winst kunnen maken die
zij voor andere (sport)activiteiten kunnen gebruiken. Het is niet de
bedoeling de volledige exploitatie van de zwembaden over te nemen.

Het bestuur van de SSH heeft het voorstel van Rapido niet direct
afgewezen maar wel een aantal kritische vragen gesteld. Zo vraagt de
SSH zich af de verenigingen door te werken met vrijwilligers wel
voldoende kwaliteit en zekerheid kunnen bieden. Daarnaast heeft de
SSH gevraagd hoe hierover binnen de Belangenvereniging
Haarlemse Zwemverenigingen (de BHZ, waarin naast DWT ook
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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 Fokkelina Wiersma (06-41291054) 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.

Rapido, NVA/HHC en de Watervrienden lid van zijn) gedacht wordt.
Conclusie van de SSH is dat het eventueel realiseren van de
voorstellen langere tijd zal kosten, al was het alleen maar vanwege
het huidige zwembadpersoneel dat in vaste dienst is.

Tijdens de laatste vergadering van de BHZ heeft Rapido haar ideeën
aan de andere zwemverenigingen toegelicht. Net als bij de SSH leven
binnen de BHZ veel vragen. Zo bestaat onvoldoende inzicht in het
financiële plaatje en de organisatorische en juridische gevolgen. Het
is dan ook veel te vroeg om op dit moment een oordeel te geven over
de ideeën van Rapido. Door de mogelijke verdere stijgingen van de
badhuur en andere kosten in de toekomst is het wel goed om de
ideeën van Rapido verder uit te werken. Daarom is in de BHZ
afgesproken dat vanuit Rapido een nader onderzoek gedaan wordt
naar de haalbaarheid van de ideeën. 

Wordt dus vervolgd….
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Wedstrijdzwemmen
28 pr.'s gesneuveld tijdens de 2e ronde van de competitie
Door: Aloys Wijckmans

De eerste thuiswedstrijd van dit zwemseizoen leverde maar liefst 28
pr's op. Op dit moment is het nog niet bekend of onze positie op
ranglijst verbeterd hebben. Naast de goede prestaties blijkt dat de
selectie wat smal is en moeten we ook al eens een estafette missen en
dat kost punten. Blij zijn we met de terugkeer van Ismaìl Erkan die
na ruim een jaar afwezigheid nog steeds technisch goed zwemt en
zelfs pr's wist te realiseren. Verder waren er goede prestaties van
Anouk Nulkus en Dapne Romeijn.
Anouk werd eerste op de 100m rugslag in 1.18.80 (pr)en Daphne
werd eerste op de 50m vrijeslag en verbeterde haar tijd met maarliefst
3 seconde.
Bij de jongens zwommen Yunus en Roy ook naar pr.'s maar bleven
buiten de prijzen. Ook was er een goed pr. van Denzel Krommendam
op de 50m vrijeslag. Hij eindigde in 40.56 en werd met die tijd 4e.

De medailles.
Dames, meisjes.
- Anouk Nulkes; jun. 2:

1ste op de 100m rug in 1.18.80 pr en waarschijnlijk limiet
A-Kring

- Daphne Romeijn; minioren 6:
1ste  op de 50m vrij in 36.42 pr 

- Tessa Wijckmans; senioren 2:
 3e op de 50m school in 40.65; pr
 3e op de 200m vrij in 2.31.61; pr

 Jongens/ Heren
- Ismaïl Erkan ( terug van weggeweest)

 2e op de 50m school in 36.92 en 3e op de 200m wissel in
2.42.43;
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- Wouter van de Bor jun.4
2e op de 50m vlinder in 34.29 en 2e op de 100m vrij in 1.05.43

Uitslag Competitie deel 2 27-11-2005 te Haarlem

Programmanummer: 4   100m Wisselslag j. minioren 6 en later
1 Denzel   Krommendam 2.00.00 94-04297    1.44.43*   RH
2 Soufiane   Ridouani 1.58.79 94-03587    1.49.16*
Programmanummer: 5   100m Wisselslag m. minioren 6 en later
1 Natalja   Klinkenberg 1.49.46 95-03084     1.40.26*
2 Mara   Burden 1.33.36 94-03784     1.41.11
3 Eva   Visser 1.54.06 96-01012     1.48.23*
4 Romy   Nulkes 1.46.72 96-01010     1.48.64
5 Halise   Gultekin 1.57.79 96-01746     1.58.68   VC
Programmanummer: 6   100m Schoolslag j. junioren 2 en later
1 Yunus   Karaca 1.36.87 92-03163      1.33.64
Programmanummer: 7   100m Schoolslag m. junioren 2 en later
1 Anouk   Nulkes 1.35.66 93-02876    1.32.10*
2 Amanda   Klinkenberg 1.38.00 93-05358    1.42.07
3 Daphne   Romeijn 1.51.11 94-03890    1.42.84*
Programmanummer: 8.1   50m Vlinderslag j. junioren 4 en later
1 Wouter van de Bor 0.32.42 90-05169    0.34.29
2 Roy   Kokkelkoren 0.37.63 90-03945    0.35.72*
Programmanummer: 9.1   50m Vlinderslag m. jeugd 2 en later
1 Fien de Vries 0.44.87 90-05588   0.39.65*
2 Anouk   Nulkes 0.39.70 93-02876   0.40.19*
3 Susanne van Kleef 0.41.22 93-04666   0.41.23
4 Angela   Gooijer 0.45.27 92-07088   0.44.69*
5 Mara   Burden 0.41.70 94-03784   0.49.86
Programmanummer: 10.1   50m Schoolslag j. jeugd 2 en later
1 Ismail   Erkan 0.36.78 88-05049   0.36.92
Programmanummer: 11.1   50m Schoolslag m. senioren 2 en later
1 Tessa   Wijckmans 0.41.45 89-04720   0.40.85*
2 Ceyda   Karaca 0.43.02 89-02170   0.44.84
3 Jody   Kokkelkoren 0.47.95 88-02418   0.47.05*
Programmanummer: 12   200m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 2.16.25 87-01077   2.16.40
2 Peter van de Bor 2.24.45 84-02897   2.52.47
Programmanummer: 13   200m Vrijeslag dames
1 Tessa   Wijckmans 2.37.38 89-04720    2.31.61*
2 Annette   Knape 2.42.29 84-01320    2.42.76
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Programmanummer: 15   50m Vrijeslag j. minioren 6 en later
1 Denzel   Krommendam 0.43.03 94-04297    0.40.56*
2 Soufiane   Ridouani 0.43.58 94-03587    0.40.91*
Programmanummer: 16   50m Vrijeslag m. minioren 6 en later
1 Daphne   Romeijn 0.39.07 94-03890    0.36.42*
2 Mara   Burden 0.36.07 94-03784    0.39.26
3 Natalja   Klinkenberg 0.45.10 95-03084 0.41.90
4 Eva   Visser 0.43.76 96-01012 0.45.93
5 Romy   Nulkes 0.41.24 96-01010 0.46.06
6 Halise   Gultekin 0.47.73 96-01746 0.47.21*
Programmanummer: 17   100m Rugslag j. junioren 2 en later
1 Yunus   Karaca 1.32.55 92-03163 1.29.32*
2 Denzel   Krommendam 1.28.77 94-04297 1.40.87
Programmanummer: 18   100m Rugslag m. junioren 2 en later
1 Anouk   Nulkes 1.22.24 93-02876 1.18.80*
2 Susanne van Kleef 1.28.63 93-04666 1.31.14
3 Daphne   Romeijn 1.40.27 94-03890 1.41.78
Programmanummer: 19   100m Vrijeslag j. junioren 4 en later
1 Wouter van de Bor 1.05.47 90-05169 1.05.43*
2 Roy   Kokkelkoren 1.08.62 90-03945 1.08.31*
3 Soufiane   Ridouani 1.37.80 94-03587 1.35.34*
Programmanummer: 20   100m Vrijeslag m. jeugd 2 en later
1 Fien de Vries 1.12.63 90-05588 1.10.80*
2 Amanda   Klinkenberg 1.15.02 93-05358 1.17.81
3 Angela   Gooijer 1.19.54 92-07088 1.19.80
Programmanummer: 21   200m Wisselslag j. jeugd 2 en later
1 Ismail   Erkan 2.52.49 88-05049 2.42.43*
2 Wouter van de Bor 2.42.59 90-05169 2.44.16
3 Yunus   Karaca 3.10.00 92-03163 3.11.47*
Programmanummer: 22   200m Wisselslag m. senioren 2 en later
1 Tessa   Wijckmans 3.02.18 89-04720 2.56.50*
2 Fien de Vries 3.19.80 90-05588 3.12.56*
3 Ceyda   Karaca 3.33.86 89-02170 0.48.72 3.33.64* RD
4 Jody   Kokkelkoren 3.19.97 88-02418 3.39.35
Programmanummer: 23.1   100m Rugslag heren
1 Dennis de Graaf 1.11.76 87-01077 1.12.74
2 Peter van de Bor 1.12.39 84-02897 1.17.95
Programmanummer: 24.1   100m Rugslag dames
1 Annette   Knape 1.21.90 84-01320 1.20.41*
Programmanummer: 26   4x50m Vrijeslag estafette minioren 6 en later
1 0.43.03 94-04297 0.40.03* 2.40.48

*   : Verbetering eigen tijd.



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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Gefeliciteerd!
 
De ABC-tjes hebben, voor het laatst dit jaar,
afgezwommen op zaterdag 19 oktober 2005 in
De Planeet.
De af zwemmers waren:

Diploma A
Anne Vellekoop 05-12-1995
Damla Demir 30-05-1997

Anne Handgraaf 23-10-1998
Koen Mengerink 16-04-1999

Diploma B
Koen Burlage 26-11-1997
Sietse de Vilder 03-11-1997
Stijn Jonker 05-08-1998
Willem Tol 03-12-1997
Tom Wijsman 27-07-1998
Fabio Breeuwer 03-05-1999

Quinten de Vries 24-09-1998
Sem Hommes 15-07-1998
Gijs Thoolen 28-01-1998
Rijk Crolla 29-11-1998
Brian Gankema 31-03-1998

Diploma C
Martijn Hoogewerf 12-05-1998
Jesse Zandvliet 27-11-1997
Dilek Altintas 15-01-1996

Iedereen is met een Diploma en een roos geslaagd naar huis gegaan.
 
De volgende data's voor het afzwemmen zijn:
Uitzoeken ABC op 24 en 25 februari 2006 en afzwemmen op
zaterdag 25 maart 2006
Uitzoeken 123  op 24 en 25 februari 2006 en afzwemmen op vrijdag
24 maart 2006
 
Namens de J-REZ wensen we iedereen veel zwemplezier.
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Van de polocommissie

Waarschijnlijk heb je het inmiddels al vele malen gehoord of
gelezen, maar ik kan me geen beter begin van dit januaristukje
bedenken dan iedereen het allerbeste voor 2006 te wensen! Dat het
maar een mooi, gezond en natuurlijk sportief jaar zal worden!

In het nieuwe jaar staat ook bij DWT weer een hoop te gebeuren. Om
te beginnen is ten tijde van het verschijnen van dit clubblad voor de
meeste teams de competitie alweer begonnen. Sommige teams
hebben nog een hoop punten (in) te halen, andere teams gaan lekker
en draaien goed in het begeerde linkerrijtje mee. Laten we hopen dat
voor iedereen het huidige seizoen succesvol zal verlopen.

Naast de wekelijkse wedstrijden, staat er ook nog een aantal speciale
dingen op het programma: om te beginnen organiseren we op
zaterdag 18 februari in samenwerking met de clubhuiscommissie het
jaarlijkse DWT-themafeest. Het thema dit jaar is: bloemen! Leuk he?
Schrijf dus vast in je agenda, en nodig al je vriendjes en
vriendinnetjes uit.

Daarnaast organiseren we in het kader van het 75-jarig jubileum –
inmiddels niemand ontgaan lijkt me – op zaterdag 13 mei een echt
waterpoloreünietoernooi. Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk
oud-leden worden uitgenodigd om weer eens een balletje te gooien.
Kijken of je het spelletje echt niet verleert...

Natuurlijk is het hartstikke leuk om al die oude bekenden weer eens
te ontmoeten. Dus: ken je nog mensen die ‘ooit', dus van 1 tot 75 jaar
geleden, lid zijn geweest van DWT? Laat het ons weten!!! Hoe meer
mensen, hoe leuker het zal worden. Voor meer informatie kun je
terecht bij de polocommissie, of bij Carry Muylaert op
carrymuylaert@hotmail.com of bel (023) 524 00 87.
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Tenslotte is het 4 en 5 juni weer Pinksteren, maar dat is nog zover
weg dat ik het voor nu hier even bij laat.

Groetjes,
Dana

Eerste wedstrijden, poloboekje en trainen in de

kerstvakantie
Op 7 januari beginnen de wedstrijden voor kring en district weer. Een
week later gaan de bondswedstrijden weer van start. In de
kerstvakantie (24 december tot 2 januari) zijn er geen trainingen. Tot
en met 8 januari gaan alleen de volgende trainingen door:

Maandag 2 januari21.45 – 23.00 uur Heren
Dinsdag 3 januari19.30 – 21.00 uur Dames
Vrijdag 6 januari20.15 – 21.45 uur Dames

21.45 – 23.00 uur Heren
Vanaf maandag 9 januari gaan alle trainingen weer door!

Uitslagen tot de winterstop

Team gespeeld winnen gelijk verloren punten voor tegen saldo

Heren 1 9 1 1 7 3 44 64 -20

Heren 2 10 3 0 7 6 54 67 -13

Heren 3 8 6 2 0 14 60 26 34

Heren 4 9 1 2 6 4 42 79 -37

Heren 5 9 1 0 8 2 26 72 -46

Dames 1 9 0 2 7 2 44 71 -27

Dames 2 12 6 2 4 14 64 49 15

Dames 3 10 9 0 1 18 86 27 59

Heren-Jeugd 8 3 0 5 6 44 82 -38

Aspiranten 9 0 0 9 0 23 160 -137

Pupillen 7 1 0 6 2 12 71 -59
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Nieuwe spelregels: nu ook voor district en kring
De FINA – Fédération Internationale de Natation, internationale
zwemfederatie – bedacht een aantal spelregelwijzigingen voor onze
mooie sport. Deze golden vanaf september 2005 in eerste instantie
alleen voor de DWT-teams die in de bond spelen. Maar let op:

***Alle Nederlandse Kringen en Districten gaan deze nieuwe
regels nu ook in hun competities invoeren!***

Hieronder zijn alle wijzigingen weergegeven. Sommige zijn best
ingrijpend, dus lees ze even goed door. De wijzigingen tussen
haakjes zijn voor DWT niet van toepassing. De FINA wil met deze
spelregelveranderingen het 'spectaculair spelverloop' bevorderen en
het spel begrijpelijker maken. We zullen zien…

1. (De maximum speelveldlengte is voor de dames 25 meter i.p.v.
30 meter.)

2. De 5 meterlijn vervangt de 4 en 7 meterlijn, alle regels die golden
rondom deze lijnen dus ook. 

3. De 35-secondenregel vervalt. Je hebt nu 30 seconden om een
aanval op te zetten.

4. (Bij verlenging wisselen de scheidsrechters voor de eerste
verlenging, voor de tweede verlenging wisselen de ploegen van
speelzijde.)

5. Het blokkeren van een schot op doel door een spelers met meer
dan één hand of arm van dezelfde speler – de bal hoeft niet door
twee armen of handen gelijktijdig te worden geraakt – is een
zware fout. Sanctie: gebeurt dit binnen de 5 meter dan krijgt de
tegenpartij een strafworp, buiten de 5 meter krijgt de overtreder
een U20.

6. De UZV is aangepast. Na vier minuten, ook als er tussentijds een
doelpunt wordt gemaakt, mag er een vervanger in. Bij een UZV
binnen de 5 meter wordt bovendien een strafworp gegeven.

7. De hoekworp ontstaat alleen als de bal via de keeper over of naast
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gaat of als de verdediger de bal opzettelijk over de achterlijn
speelt. Let op: een schot dat via een speler over of naast gaat is
een doelworp.

8. Een doelworp mag nu alleen door de keeper worden genomen.
Iedereen mag dat nu doen als hij maar ligt tussen de achterlijn en
de 2-meterlijn.

9. De coach van een ploeg mag zich tijdens het spel niet verder dan
de 5 meter vanaf zijn eigen doellijn begeven.

10 (Bij een doelpunt kan er direct een time-out worden aangevraagd,
er hoeft niet gewacht te worden op spelhervatting.)

11 (Hervatting na time-out gebeurt op de middellijn of daarachter.)
12 Bij wederzijdse uitsluiting: i.p.v. scheidsrechtersbal krijgt de

ploeg in balbezit een vrije worp.
13 Bij wederzijdse uitsluiting: bij eerste balwisseling mogen beide

uitgesloten spelers terugkomen.
14 UMV wordt ook gegeven bij onacceptabel taalgebruik of het in

diskrediet brengen van het waterpolospel. Ook tijdens rust,
time-out en doodspel.

15 Bij onjuist terugkomen geldt het volgende. Is je ploeg op dat
moment in balbezit? Dan krijg je een U20 en de tegenpartij een
vrije bal. Is je ploeg niet in balbezit? Dan krijg je een U20 en een
strafworp tegen.

16 Als er een strafworp wordt gegeven in de laatste minuut mag de
coach kiezen voor een vrije worp.

Wijzigingen nieuwe spelregels
En na een half jaar van deze spelregels ‘proberen' in de bond was het
tijd voor een ‘tussen evaluatie' om eventuele knelpunten concrete
handen en voeten te geven. Met andere woorden: hoe ging het en wat
doet de scheidsrechter in probleemgevallen? Op 30 oktober is in
Boedapest, tijdens een bijeenkomst van de LEN – Ligue Européenne
de Natation, oftewel Europese Zwembond – op de
spelregelwijzigingen een aantal toelichtingen besproken. Ook dit gaat
dus allemaal gelden voor alle teams van DWT!
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1. Wat indien een verdediger een schot met twee handen
probeert te blokken? 

Wanneer de defensieve speler in het 5-metergebied ligt wordt dit
bestraft met een strafworp, buiten de 5 meter met een U20.
Opmerking: de verdediger hoeft de bal niet aan te raken, hij wordt
voor bedoeling gestraft!

2. Heeft een veldspeler die een uitgesloten doelman vervangt
dezelfde rechten en plichten van de doelverdediger? 

Nee. Als hij bijvoorbeeld een bal stopt met twee handen, of de
bedoeling heeft de bal te stoppen, wordt dit binnen de 5 meter
bestraft met een strafworp. 

3. Wat is het terugkomteken voor de vervanger van een met
UZV bestrafte speler? 

Wanneer een speler met UZV is uitgesloten zal de secretaris met
twee vlaggen aangeven wanneer de vervanger aan het spel mag
deelnemen. Eén vlag heeft de kleur van de muts van de betreffende
ploeg, de andere vlag is geel.

4. Wat gebeurt er wanneer een defensieve speler een pass
onderschept door de bal hoog uit het water over de achterlijn
te tikken?

Dan is het een hoekworp. Opmerking: de verantwoordelijkheid in
deze ligt bij de scheidsrechter. Hij bepaalt wanneer het over de
achterlijn spelen bewust wordt gedaan en wanneer niet.

5. Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden
tijdens de rustperioden, de time-out of na een doelpunt? 

Als er sprake is van grof optreden in deze situaties, en een speler
wordt bestraft met een UZV, dan wordt de wedstrijd op de normale
wijze herstart en onmiddellijk daarna wordt de strafworp gegeven.

6. Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden
tijdens de rustperioden door beide ploegen? 
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De betreffende spelers worden bestraft met een UZV. De wedstrijd
wordt hervat op normale wijze. Wanneer een ploeg balbezit heeft
veroverd, wordt het spel stilgelegd. De ploeg die in balbezit is, neemt
de eerste strafworp, en daarna neemt de andere ploeg de strafworp.
Daarna wordt het spel hervat met een vrije worp op de middenlijn
door de ploeg die het balbezit uit de 'middenuit' heeft veroverd.

7. Wat gebeurt er wanneer er sprake is van grof optreden door
beide ploegen tijdens de time-out of na een doelpunt?

De betreffende spelers worden bestraft met een UZV. De wedstrijd
wordt hervat met het nemen van de strafworp door de ploeg die in
balbezit zou komen, onmiddellijk gevolgd door een strafworp aan de
andere zijde. Daarna wordt het spel hervat met een vrije worp op de
middenlijn door de ploeg die in balbezit zou zijn gekomen.

8. Wat gebeurt er wanneer een verdedigende speler verkeerd
terugkomt? 

Dit wordt bestraft met een U20 en een strafworp voor de tegenpartij.
Op het wedstrijdformulier wordt in één vakje U20/S genoteerd. De
overtreding telt dus als één persoonlijke fout. 

9. Wat gebeurt er wanneer een aanvallende speler verkeerd
terugkomt? 

De betreffende speler wordt bestraft met een U20 en de wedstrijd
wordt vervolgd met een vrije worp voor de tegenpartij.

10 Wat gebeurt er in de laatste minuut van de wedstrijd of de
laatste minuut van een eventuele verlenging wanneer aan een
ploeg een strafworp wordt toegekend? 

De coach van de ploeg aan wie de strafworp wordt toegekend heeft
de keuze: strafworp of een vrije worp. Als hij kiest voor de strafworp
geeft hij dit aan met vijf opgeheven vingers. Kiest hij voor een vrije
worp, dan kruist hij de handen over zijn borst. In beide gevallen
wordt de persoonlijke fout genoteerd op het wedstrijdformulier.
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11 Wat gebeurt er wanneer een schot geblokt wordt en de bal
over de zijlijn gaat van het speelveld? 

Deze situatie wordt hetzelfde beoordeeld als wanneer de bal over de
achterlijn zou zijn gegaan: een vrije worp voor de verdedigende
ploeg.

12 Wat gebeurt er wanneer een speler van een team zich aan
wangedrag schuldig maakt of enige andere overtreding maakt
tijdens de rustperioden, tijdens de time-out of na een
doelpunt? 

De betreffende speler wordt voor de rest van de wedstrijd uitgesloten
met onmiddellijke vervanging. In alle situaties gaat de wedstrijd op
de gebruikelijke wijze verder!

Zaterdag 13 mei: waterpoloreünietoernooi
Waterpoloreünietoernooi? Ja, je leest het goed: er komt een heus
reünietoernooi. De uitgelezen kans om eens te kijken of ‘al die
mensen van vroeger' nog steeds kunnen poloën. En behalve het
spelen van wedstrijden zal er genoeg veel tijd zijn om over datzelfde
‘vroeger' te praten.

Dit gezellige toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei. Klinkt
nog ver weg, maar schrijf het alvast in je agenda!

Iedereen die ooit lid is geweest van DWT is van harte welkom. Hoe
meer mensen – oud of jong, lang weg bij de club of nog maar pas –
hoe beter. Maar deze mensen komen natuurlijk niet vanzelf
aangewaaid. Vandaar dat we jullie hulp nodig hebben.

Ken je mensen die vroeger gepolood hebben, of ken je iemand die
via-via mensen kent van weleer? Laat het ons weten! Dan kunnen we
alle mensen een persoonlijke uitnodiging sturen. Je informatie kun je
kwijt bij Carry Smits-Muylaert via (023) 524 00 87 of
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7 november

21 november

28 november

15 november

carrymuylaert@hotmail.com.

Standen en uitslagen? Kring utrecht!
Neem eens een kijkje op de site van de Kring Utrecht! Voorheen kon
je voor uitslagen en standen terecht op www.vijfdeperiode.nl, maar
deze site is gestopt. Een goed alternatief is www.kring-utrecht.nl. 

Uit het Haarlems dagblad



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.



  18

DWT’s kinderdisco
Door: Rob goedkoop

Op vrijdag 18 november 2005 was het
dan eindeli jk zover, DWT's
kinderdisco!!! De disco stond onder
leiding van Bart Wever, Ronnie
Westerhoven, Patrick Velthuis, Tim
Klein en Mieke & Rob Goedkoop. DJ
Bean stond achter de draaitafel! DJ
Bean draaide trouwens voor de eerste
keer tijdens een DWT feestje. Het was
de bedoeling dat je verkleed ging als
je favoriete popster of superheld. De discoavond begon om 19.30 uur
en zou eindigen rond 22.30 uur. Aangezien DJ Bean al vroegtijdig
aanwezig was en de meeste kinderen niet meer te houden waren kon
er vanaf 19.00 uur al gedanst worden. Even later stroomde er steeds
meer kinderen binnen en werd het dus ook steeds gezelliger en
warmer in het clubhuis waardoor de frisdrank niet aan te slepen was!
Natuurlijk was er ook chips in overvloed aanwezig. Op de dansvloer
stonden kinderen van leszwemmen, wedstrijdzwemmen,
waterpolo,synchoonzwemmen!! Zoals het hoort, want het clubhuis is
er voor iedereen.

Verschillende popsterren en superhelden stonden op de dansvloer.
Waaronder Spiderman en Batman! Batman liep trouwens nog een
lichte verwonding op tijdens het swingen. Één van de popsterren was
iets te enthousiast en gaf per ongeluk een klein elleboogje waardoor
Batman een tand door zijn lip had. Het bleek meer dan het was en na
was ijs erop te hebben gehouden kon hij weer verder gaan met
feesten. Tijdens het discofeest hebben we verschillende spelletjes
gedaan. Tegen 23.00 uur druppelde de eerste ouders het clubhuis
binnen om de feestgangers op te halen. Uiteindelijk kwam het er op
neer dat de ouders op de dansvloer stonden en de kinderen aangaven
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naar huis te willen!! Het moet niet gekker worden!
Al met al was het een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

De foto's van het feest zijn te vinden op de DWT-site:
www.dwt-haarlem.nl

Lang-Lid-Leden

Een nieuwe term is geboren: Lang-Lid-Leden.
Deze term is bedacht door Gé Luttikhuizen en onder deze term vallen
mensen die al geruime tijd lid zijn van DWT en die boven de 35 jaar
zijn.
Enige tijd geleden heeft Gé ons een brief gestuurd aan het bestuur
met daarin een idee over het organiseren van activiteiten voor
Lang-Lid-Leden. Via het bestuur is deze brief terecht gekomen bij de
clubhuiscommissie.
De commissie in ieder geval enthousiast geworden, maar nu is de
vraag of onze Lang-Lid-Leden zitten te wachten op deze activiteiten.
Om dit te testen wordt er donderdagavond 9 februari a.s. een
gezellige borrel georganiseerd in het clubhuis. Een borrel op zich is
natuurlijk al gezellig, maar tijdens deze avond wordt er ook gekeken
of de Lang-Lid-Leden het leuk vinden om geregeld samen te komen
en ook wat de interesses zijn voor bepaalde activiteiten.
De mensen die naar onze mening onder de groep Lang-Lid vallen,
krijgen in januari een uitnodiging op de deurmat. Mocht u eind
januari nog niets van ons hebben gehoord en vindt u zelf dat u ook
tot deze groep behoord, laat het ons even weten via de mail
clubhuis@dwt-haarlem.nl of bel even (tel: 06-52055039).

Namens de clubhuiscommissie, Mieke Goedkoop
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Heren!

Misschien is het een idee om weer eens een stukje te schrijven in het 
clubblad! Een update 2e helft seizoen 2005 ?? Inleveren voor 15
december: dewaterdroppels@halloo.demon.nl

Wie o wie!

Groetjes,Rob

Het bovenstaande stukje tekst was de inhoud van mijn mail, die
gericht was aan de spelers van het Heren 1 team van DWT. Op deze
manier probeerde ik mijn teamgenoten over te halen een stukje te
schrijven in het clubblad van onze geliefde club, DWT. Heren 1 had
al een tijdje weinig van zich laten horen. Zie hieronder het resultaat!

We schrijven gewoon allemaal een stukje van het stukje.

Het was winterstop, het regende en de wind huilde klaaglijk rond het
clubhuis. Binnen was het warm en gezellig. 

Hoor wie klop daar kinderen, het is een vreemdeling zeker die
verdwaald is zeker, ik zal eens even vragen naar zijn naam! Het is
Adriaan, kom maar binnen met je knecht.

Maar wat is Adriaan groot. Wat heeft hij grote handen en wat een
grote mond. En wat een enorme lange baard. Alle kindertjes
verschansten zich achter de tafel, een paar in de kast en zelfs één in
de klok. Bibberend moesten de kindertjes toezien hoe Adriaan, Alias
....s, in een teug de hele biervoorraad voor de wintermaanden soldaat
maakte.

'O, Adriaan wat doet u nu?' schreeuwden de kindertjes in paniek uit,
"Nu moeten we hele winterstop wrede dorsten lijden". Tevreden en
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luid boerend ging Adriaan aan de bar zitten, onderwijl nog wat
gesticulerend over de fel bevochten overwinning. De kindertjes
waren zeer verbolgen over het feit dat Adriaan, alias de Jakhals, de
hele voorraad had genuttigd en waren al wraakplannen met een hoog
Al Qaida gehalte aan het smeden. Gelukkig was daar net op tijd de
altijd boelkloedige maar strenge barvrouw die op een rustige maar
kordate toon tegen Adriaan zei: "Betaal je nu of zal ik het
opschrijven?"

"Ach strenge feeks, heb toch meelij. Mijn naam is Adriaan en ik heb
evenzovele florijnen op zak als mijn doelpuntensaldo van deze
competitiehelft bedraagt. En mijn partner Bassie die over de centen
gaat zit vast in de lift."Dan wil ik een stuk van die rode trui van je",
bitste de barvrouw, "ik moet de toog nog reinigen. En zo niet, dan
roep ik Heren Een erbij." [hoeeee....! Cliffhanger!!]

THE END

Er bestaat natuurlijk een kans dat u na het lezen van dit ingezonden
stukje het Heren 1 team van DWT helemaal niet meer serieus
neemt…maar één ding staat vast……het Heren 1 team heeft van zich
laten horen!

Rest mij dit te zeggen...

HET HEREN 1 TEAM WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN
SPORTIEF EN GEZOND 2006 TOE!

Rob Goedkoop
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WATERPOLOREUNIETOERNOOI

Ja, je leest het goed: er komt een heus reünietoernooi!
De uitgelezen kans om eens te kijken of al die mensen van 'vroeger'
nog steeds kunnen poloën!
En behalve het spelen van wedstrijden zal er genoeg veel tijd zijn om
over datzelfde 'vroeger' te praten.

Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 13 mei.

Klinkt nog ver weg, maar schrijf alvast in je agenda.

Iedereen die ooit lid is geweest van DWT is van harte welkom.
Hoe meer mensen, hoe beter.

Deze mensen komen natuurlijk niet vanzelf aangewaaid.
Vandaar dat we iedereen om hulp willen vragen.
Ken je mensen die vroeger gepolood hebben, of ken je iemand die
via-via iemand kent van 'toen'? Laat het weten!
Dan kunnen we iedereen een persoonlijke uitnodiging sturen.

Je informatie kun je kwijt bij:
Carry Smits-Muylaert
via (023) 524 00 87
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F E E S T  1 8  F E B R U A R
I

Wie herinnert zich niet de vrijgezellenpartij van
Willem-Alexander en Máxima in 2002?

En het tienjarig bestaan van het clubhuis in 2003?

En de wervelende Wild West Party van 2004?

Zaterdag 18 februari is het weer FEEST in het
clubhuis!!!

Het thema is…
 

B L O E M E N

***KOMT ALLEN !!!***
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Jubileum verhalen

Een eigen clubavond op vrijdagavond. Velen weten niet beter. De
eerste echte hele vrijdagavond DWT-clubavond was echter pas in
1987. Het volgende stukje beschrijft alle verrassingen die dat
opleverde. 
Het tweede deel gaat over de aanstaande sluiting van het
Sportfondsenbad Frederikspark en de eerste tekenen van “DWT komt
in actie” zijn hier al goed te herkennen.
Het komt van de hand van toenmalig voorzitter Henk Wigman en
stond in het clubblad van oktober 1987.

Allerhande

Laat ik dit keer eens beginnen, met wat aandacht te geven aan de
zwem(st)mers van het late uur, het z.g. UUR U ! Immers reeds tot
tweemaal toe dit jaar, wachtte hen een verrassing. Begin van het jaar
werden zij geconfronteerd met " Hoog water " en na de vakanties met
het aanvangs uur.
Een verklaring, zo u wilt toelichting hierop lijkt mij alleszins op zijn
plaats.
In de laatste 14 dagen van vorig jaar en het is hier al eens gezegd,
ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Immers voor het eerst
in ons bestaan (en dat is inmiddels 57 jaar) konden wij beschikken
over een eigen clubavond, juist de vrijdagavond dus. Dit had wel als
konsekwentie dat wij ons damespolo trainingsuur in moesten leveren
op de donderdagavond. Kerstdagen, oud en nieuw, dit alles zat ons
dwars m.b.t. overleg met betrokkenen. De broodnodige training werd
ingelast op de vrijdag voor het late uur, met als konsekwentie
hoog water!
U allen hebt " dit euvel " geweldig goed opgevangen, waarvoor onze
dank.
Met ingang van september wil uw bestuur maar zeker ook de diverse
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werkgroepen, pogen de sportsector van DWT op een hoger peil te
brengen. Je moet dan concessies doen en onontbeerlijke wijzigingen
doorvoeren.
Dit is de reden waarom wij "gedwongen" waren u uur met een half
uur te vervroegen. Weliswaar zeer bewust, immers er lagen talloze
verzoeken om het uur iets te vervroegen. Welnu in dat iets
vervroegen menen wij te zijn geslaagd en getuige de diverse reakties
hebben wij er goed aan gedaan.
Een andere verandering op dit uur is, dat de inmiddels overbekende
Cora (ook onze wedstrijdploeg trainster) bij de jongste contract
besprekingen de wens te kennen gaf om te mogen stoppen met haar
inbreng op het uur U! Immers zij staat die dag vanaf ‘s ochtends
06.00 uur in het zwembad, en dit vol te moeten houden tot na 22.00
u. werd begrijpelijk een beetje teveel. Want zaterdag om 07.00 u staat
zij weer "aan de bak". Naarstig zijn wij op zoek naar een waardige
vervang(st)er voor haar. Hopelijk zijn wij er als u dit leest reeds in
geslaagd.
Heeft u als belangstellende lezer interesse gekregen om 'dit uur aktief
mee te doen, dan bent ook u van Harte Welkom , iedere vrijdag van
20.45 - 21.45 uur In het Sportfondsenbad Frederikspark! Wat daar
allemaal gedaan wordt ?????
Het principe op dit uur is en blijft "Vrijheid Blijheid ". Het is een uur
voor volwassenen waarin naar keuze u "bezig" gehouden wordt, met
o.a. watergym - trimzwemmentraining triathlon - slag aanleren -
gewoon in een prettige watertemperatuur wat keuvelen met . . . ?  Je
buurvrouw misschien ? Kortom een UUR , waarin je je lekker kunt "
ontspannen en een fit begin maakt met het weekend. Nog nooit
geprobeerd ? Kom gauw eens langs , want ook hier gaat de bekende
DWT service weer op nl. de eerste 4x zijn GRATIS ter
kennismaking.

Problematiek Haarlemse zwembaden

Ongetwijfeld is ook u opgevallen de publikaties in Dagbladen e.d.
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omtrent de zwembad problematiek. U wordt er wellicht weer eens
door wakker geschud, doch uw bestuur worstelt reeds jaren met dit
gegeven en menig uurtje van ook onze "vrije tijd" zijn hieraan zoek
gegaan. Wij schrikken er niet zo snel meer van, maar toch  houden
wij de vinger aan de pols.
Immers onze belangen spreken voor zich, ook al dreigen wij in de
volksmond te "verzuipen", denk maar eens aan ons clubhuis .
Sluiting van de baden in Schalkwijk en Frederikspark, zou desastreus
kunnen, zijn voor welke vereniging dan ook.
Te organiseren akties zijn zeker niet denkbeeldig en bij deze doen wij
dan ook een dringend beroep op u allen, dat mocht het zover moeten
komen, dat wij gedwongen akties moeten ondernemen ( waar wij als
bestuur zeker géén voorstanders van zijn, doch nood breekt wet ) wij
op u aller ondersteuning mogen rekenen. U kunt dit op diverse
manieren doen, denk maar aan de rubriek Schrijvende lezers in
Haarl.Dagblad. Hier kunt ook u uw ongenoegen in kwijt. Is de
zwemkunst machtig zijn, niet een zaak van levensbelang ? Meer dan
welke sport dan ook ?
Echter, een eventuele sluiting zal zeker nog enige jaren op zich laten
wachten en zeker niet van de ene op de andere dag worden
doorgevoerd.

Henk Wigman

Al dit alles en nog veel meer moois is uiteraard weer in volledige
versie na te lezen op : www.dewatertrappers.nl

Kijk ook eens op www,dwt-haarlem.nl voor nog veel meer DWT
nieuws en al het andere dat je altijd al hebt willen weten.



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
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 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 3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.45 uurBoerhaavebad
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