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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Enkele waterdroppels geleden heb ik uitgelegd
waarom het bestuur aan de slag wil met beleid
rond seksuele intimidatie. De schade die
seksuele intimidatie kan aanrichten is groot en
daarom willen we de risico's zoveel mogelijk
beperken. Daarom hebben we de afgelopen tijd
een aantal zaken geregeld en uitgewerkt. 

Allereerst hebben we een klachtenregeling opgesteld die onderdeel
gaat uitmaken van het huishoudelijk reglement. De klachtenregeling
beschrijft de procedure die gevolgd moet worden bij een melding of
klacht zodat die zorgvuldig wordt afgehandeld.

We hebben ook een draaiboek voor incidenten opgesteld. Zo zorgen
we dat we snel kunnen handelen en geen belangrijke acties vergeten.

Verder hebben we met de tuchtcommissie van de KNZB afgestemd
dat zij klachten over  seksuele intimidatie zullen onderzoeken en
behandelen. De tuchtcommissie kan daarbij straffen opleggen.
Bezwaar tegen een uitspraak kan ingediend worden bij de
beroepscommissie van de KNZB. Zo kunnen we optimaal gebruik
maken van professionele en deskundige mensen die nodig zijn voor
een zorgvuldige behandeling van een klacht. Dit alles wordt
vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Tot slot hebben we gezorgd voor een vertrouwenspersoon en een
(vertrouwens)contactspersoon. De contactpersoon is lid van DWT en
binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers of
getuigen die een klacht of melding willen doen. De contactpersoon
luistert en kan informatie geven over de klachtenprocedure. Voor
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verdere begeleiding verwijst de contactpersoon door naar de
vertrouwenspersoon die een slachtoffer kan helpen bij het indienen
van een klacht en de verdere procedure. Als vertrouwenspersoon
maken we gebruik van onafhankelijke en professionele mensen van
het NOC-NSF. 

Uiteraard blijft voorkomen beter dan genezen. Vandaar dat het
belangrijk is dat vooraf zoveel mogelijk helder is welk gedrag wel en
niet kan en wat je moet doen bij (een vermoeden van) seksuele
intimidatie. Het NOC-NSF heeft daarom gedragsregels en
foldermateriaal opgesteld. De komende periode zullen we sporters en
kader hierover nog verder informeren. Verderop in het clubblad kun
je alvast een samenvatting van de gedragsregels met een korte
toelichting vinden.

De gedragsregels ter
preventie van seksuele
intimidatie in de sport

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of
onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren. 

Dat 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. 
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Daarom zijn in 1997 gedragsregels opgesteld door het NOC-NSF. De
gedragsregels zijn richtlijnen voor de begeleider, waarmee seksuele
intimidatie kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van het
handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders
en sporters in concrete situaties. 

Onder 'begeleider' wordt in de gedragsregels verstaan:
· sporttechnisch kader (trainers, coaches, leraren);
· sportorganisatorisch en facilitair kader (wedstrijdbegeleiders,
wedstrijdfunctionarissen, enzovoort);
· bestuurlijk kader.
· sportmedisch kader (fysiotherapeuten, masseurs, artsen,
psychologen);
Ook andere betrokkenen, zoals meehelpende familieleden, dienen
natuurlijk de regels na te leven.

Het NOC-NSF dat de gedragsregels heeft opgesteld, is een
overkoepelende sportorganisatie waar ook de KNZB bij is
aangesloten. Daarmee gelden de gedragsregels voor alle leden van de
KNZB en dus alle DWT-ers.

Hieronder zijn de gedragsregels samengevat. Voor meer informatie
over de gedragsregels kun je terecht op de website van NOC-NSF
(www.sport.nl).

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer
waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een
wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het
privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel
(machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
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4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en
de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd
en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken
dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale
intimiteiten.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de
hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen
schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen
geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door
iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt
het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest
hiervan te handelen.



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

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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DWT zoekt leden voor de
jongerencommissie

Als bestuur willen graag zo goed mogelijk inspelen op de wensen
van de jongeren binnen DWT. En wie weet nu beter wat jongeren
willen dan jongeren zelf?  Daarom willen we een jongerencommissie
oprichten die met ons meedenkt hoe we DWT nog leuker kunnen
maken voor alle jeugdleden en helpt om die ideeën om te zetten in
activiteiten.

De jongerencommissie gaat bestaan uit 5-7 leden van 12 tot 18 jaar
oud. Uit elke sportsector (wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen,
waterpolo) zoeken we ten minste 1 lid.

Wij nemen jongeren serieus en daarom heeft de jongerencommissie
dezelfde rechten en plichten als andere commissies binnen DWT. Dat
betekent bijvoorbeeld een eigen budget voor activiteiten en
mogelijkheden voor ondersteuning en opleiding. 

Heb jij goede ideeën of vind je het leuk om iets te organiseren, meld
je dan nu aan voor de jongerencommissie! Aanmelden of vragen? Bel
(023-5246256) of mail (algera.karten@hccnet.nl) dan Walja Karten. 

Kijk ook eens op de website van Whoznext als je meer wilt weten
over de organisatie van activiteiten door jongeren. 
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Bijzondere
wijn-spijsproeverij
op 18 maart
Door: Aloys Wijckmans

Als voorbereiding op de proeverij met een verkorte cursus
wijnkennis alvast wat leeswerk.
Als je nog niet hebt aangemeld doe het dan snel via:
clubhuis@dwt-haarlem.nl
De kosten voor deze unieke proeverij bedragen slecht €13,00.
In verband met het bestellen van de wijnen en het maken van de
hapjes is nodig dat we vooraf weten hoeveel mensen er komen! Het
gerucht gaat dat zelfs Kitty op haar verjaardag komt!?

Wijn
Wijn wordt gemaakt van het vergisten van druivensap. (het vergisten
van sap van andere vruchten heet vruchtenwijn!)
Gistcellen, meestal aanwezig op de schillen van de druiven, vallen de
suikers aan en zetten de suiker om in koolzuurgas en alcohol. Als er
niet voldoende gistcellen aanwezig zijn, doet men een beroep op bijv.
‘gist brocades' en wordt de natuur een handje geholpen.
Die gistcellen houden er mee op als de suiker op is, of als het
alcoholpercentage te hoog is; boven de 15% plegen de gistcellen nl.
eigenmoord. Het vergisten van sap verloopt tegenwoordig heel
nauwkeurig. De temperatuur van het gisten wordt vaak
gecontroleerd. Een lagere en daardoor langzamere gisting zorgt voor
een fruitiger wijn.
Vervolgens wordt de wijn gefilterd en opgeslagen in flessen of in
vaten. Sommige wijnen rijpen tussen de3 en 24 maanden op houten
vaten. Die rijping is van invloed op de smaak.
Wijnen die gerijpt zijn op nieuwe eikenhouten vaten geven de wijn
iets van vanille.
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Ook zorgen de diverse druivensoorten voor verschillende aroma's.
Van fris zuur, appelig tot exotisch zoals iets van ananas, banaan,
perzik, voor wit.
Bij rood kan het variëren van fris fruitig (kers, aardbei), cassis-achtig
tot kruidig, tot wrang.

Wijnproeven
Allereerst ruik je aan de wijn. Een wijn die weinig of geen geur
loslaat noemen we gesloten.
Als de geur je niet aanstaat, voorzichtig proeven. Een wijn kan erg
muf ruiken of erg zuur, dan kan de wijn bedorven zijn, of kurk
hebben. Zo'n wijn mag je terugsturen.
Na de neus mag de tong informatie verzamelen. Daarvoor heeft de
tong smaakpapillen. Er zijn smaakpapillen die alleen zoet, of alleen
zout, of alleen zuur, of alleen bitter proeven.
Helaas zijn die smaakpapillen niet gelijk over de tong verdeeld.
Op de punt proef je vooral zoet. Aan de zijkanten proef je vooral
zuur en zout.
Achteraan op het midden proef je vooral bitter.
Als je dus snel drinkt doe je jezelf te kort; je proeft dan nl.
vooral….??
Is het je om de alcohol te doen, overweeg dan een infuus!



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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Van de polocommissie

Maart. Eind volgende maand zit het seizoen
er al weer op. Het wordt nog best spannend
soms. De rekenmachines ratelen er binnen
sommige teams lustig op los om het
degradatiespook weg te cijferen of juist een
voorproefje te nemen op het kampioenschap.
Neem nou Heren 3. Deze heren gaan elke
wedstrijd helemaal lekker aan de gang. Uit betrouwbare bron hebben
we zelfs vernomen dat het team op promotiekoers ligt. Als het zover
komt moeten we volgend seizoen helaas wel de inmiddels
vertrouwde clubderby heren 3 tegen heren 4 missen.

Maar er blijft genoeg te genieten. Zoals laatst van de wedstrijd van de
aspiranten onder 14, een gemengd jongens- en meisjesteam. Coach
Bart Wever zag zijn team met 6 – 2 winnen van DAW uit Alkmaar.
Het was duidelijk te zien dat er goed was getraind. Er werd prima
overgespeeld, gekeept en gescoord. Later moedigden enkele
aspiranten vanaf de tribune Heren 1 aan in hun strijd tegen De Devel.
Dat heeft geholpen, want de heren pakten, net als dames 1 die avond,
een belangrijk punt.

Nog even en we weten wie waar precies eindigt. Intussen zijn de
voorbereidingen voor het reünietoernooi op 13 mei en het
Pinkstertoernooi op 4 juni in volle gang. Ook na het seizoen is er van
alles te doen!

Kringtraining

Ze zijn al een tijdje afgelopen, maar toch willen we het niet nalaten
nog even aandacht te wijden aan het fenomeen: kringtrainingen!
Leuk en leerzaam voor jezelf. Fien de Vries, vijftien jaar, dames 2,
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trainde een tijdje geleden mee bij de Kring Noord-Holland en deed
mee aan het afsluitende toernooi.

Hoe kwam je erbij om bij de kring te gaan trainen?
‘Een vriendin van mij bij SG Haerlem trainde mee. Die zei dat ik nog
maar één training had gemist en dat ik makkelijk een keer mee kon
doen. Ik vond de eerste keer hartstikke spannend want die meiden
kenden elkaar allemaal al. Maar de training was heel goed gegaan.
Dus zo ben ik een keer mee gaan trainen en ik mocht terugkomen.'

Hoe vaak train je en met hoeveel anderen?
‘We trainden een keer in de week op de zondagavond in De Planeet.
De training duurde twee uur, eerst krachttraining, daarna conditie,
veel oefenen op verschillende zones, met de bal oefenen en op het
laatste vaak nog een partijtje. Ik trainde zo met vijfentwintig andere
meiden van verschillende clubs. En er werd elke week gezegd tegen
een paar meiden dat ze niet meer terug hoefde te komen. Totdat er
dertien overbleven om mee te gaan naar het toernooi.'

Wat is er anders aan de training? Is het zwaarder en leer je andere
dingen?
‘De trainingen waren heel zwaar. Je moest sowieso snel zijn anders
werd je uit de kring gegooid. Ik heb heel veel van de trainingen
geleerd en ook andere mensen leren kennen. Dat waren leuke
ervaringen. Zo leerde we allemaal verschillende zones spelen,
oefeningen en techniek. De trainster was streng maar wel heel goed.
Ik heb veel van haar geleerd.'

Wanneer en waar wordt het kringtoernooi gehouden?
‘Het kringtoernooi was in Hengelo. De finales waren in Zaandam.
Wij zijn als kring Noord- Holland zevende geworden. Het was
ontzettend spannend want we stonden gelijk en zo moest de wedstrijd
verlengd worden. Helaas hebben we net verloren..'
Lijkt het je een uitdaging om volgende keer mee te trainen met de
kring, vraag dan eens je trainer of iemand van de polocommissie.
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23 januari
Heren 1

Dames 1

Dames 1

13 februari
Heren 1

6 februari
Heren 1

Dames 1

Heb je baddienst? Let dan even op
Vriendelijk verzoek aan iedereen die baddienst heeft. Loop even als
de rust is weergekeerd een rondje door het zwembad en kleedkamers
en kijk eens of er nergens troep ligt. Vooral nagels doen het slecht …
Vergeet ook niet de tribune te controleren op rommel en zet de
stoelen even recht. ‘Waardevolle' spullen zoals handdoeken,
badmutsen, paarse krokodillen et cetera et cetera graag naar
‘gevonden voorwerpen' in het clubhuis.

Uit het Haarlems dagblad
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Baddienst, jurytafel en vsr in maart

Zaterdag 4 maart Baddienst: Dana
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.HE1 Heren 3 - AZVD 1 18.30 Eddy, Teun, Thijs -
B.D2A Dames 1 - BZC Brandenburg 3 19.15 Heren 3 -
B.H2C Heren 1 - KZC 1 20.00 Dames 1 -
D3.HE1 Heren 2 - AquaWaarD 1 20.45 Heren 1 -
NH.DA1 Dames 2 - AZVD 1 21.30 Heren 2 -

Zaterdag 18 maart Baddienst: Dana
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
B.D2A Dames 1 - HZ Zian 19.15 Karina, Bart, Mieke -
B.H2C Heren 1 - Sassenheim 1 20.00 Dames 1 -

Zaterdag 25 maart Baddienst: Marjolijn
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.D3 Pupillen - De Reuring D 18.30 Dames 1 Janique
NH.C2 Aspiranten - De Reuring B 19.00 Dames 1 Janique

D3.AJ3
Heren-jeugd - SG Haerlem'04
A 19.45

Martine, Carola,
Carry

-

NH.DA1 Dames 2 - De Reuring 1 20.30 Heren Jeugd -
NH.DA2 Dames 3 - DAW Finenzo 5 21.15 Dames 2 Eddy

Z-scheidsrechters gevraagd!

Wij ontvingen een schrijven van de waterpolocommissie van de
kring. Zij bieden de mogelijkheid om een cursus voor
Z-scheidsrechter te volgen. Dit vanwege het chronisch gebrek aan
ruim beschikbare Z-scheidsrechters in Noord-Holland.

Als je al VSR bent hoef je maar twee cursusavonden in plaats van
vijf. En ben je eenmaal Z-scheidsrechter dan word je voornamelijk in
je eigen regio ingedeeld, zodat je niet al te ver hoeft te reizen.

De cursus is gepland op 8, 15, 22, 29 maart en de laatste avond op 6
april 2006. Aanvang telkens om 20.00 uur. De cursus wordt
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gehouden in de regio waaruit de meeste kandidaten komen.

Heb je belangstelling? Neem dan even contact op met iemand van de
polocommissie of stuur een mailtje naar waterpolo@dwt-haarlem.nl.

Wijziging minipolotoernooi en -training

Het minipolotoernooi van zondag 5 maart is vervroegd. We
verzamelen om 8.30 uur bij het clubhuis van DWT. Zondag 5 maart
gaan de trainingen in het Boerhaavebad niet door.

Update waterpoloreunietoernooi 13 mei

De voorbereidingen voor het toernooi zijn in volle gang. De
uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd!
Weet je nog iemand?
Laat het weten aan Carry Smits-Muylaert (023) 524 00 87 of
carrymuylaert@hotmail.com

Iedereen die ooit lid is geweest van DWT is van harte welkom!
Hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Ook de Jeugd heeft een
donkere zijde.
Door Kim Bouman en Freek Strootman
31-1-2006
Nieuwegein

Zoals een aantal van jullie misschien weten, heeft er in de
uitwedstrijd van de HJ in hoofddorp een "KLEIN" incident
plaatsgevonden. Onze altijd zo rustige Freek besloot zijn agressie uit
te leven op het water rond de speler W12 die op de midvoor positie
lag. De scheidsrechters die de gehele wedstrijd al niet stonden op te
letten bleven ook hier consequent de andere kant op kijken. 
De heer Vermeer, de coach van de HJ, zag dit echter wel en wisselde
Freek daarom meteen om hem even tot zijn "rustige" zelf te laten
komen. De wedstrijd verliep hierna rustig.
Na de wedstrijd was dit echter over. W12 besloot om een woordje te
wisselen met Freek over een afspraakje op de parkeerplaats.
Dit schoot bij de coach, de heer Vermeer, in het verkeerde keelgat en
leidde ertoe dat er hij de eerste coach zou zijn die tegen zijn eigen
speler een rapport indiende. Het was echter niet de bedoeling om
Freek in een kwaad daglicht te stellen, die had van hem namelijk al
een taakstraf opgekregen, maar meer om ook W12 tot de orde te
roepen. 
Het rapport belandde uiteindelijk echter in de onbedoelde handen van
de tuchtcommissie, die er besloten een zaak van te maken.
Na een schriftelijk verweer ingediend te hebben werd er besloten om
ook een mondelinge verklaring af te leggen voor de tuchtcommissie
zelf in Nieuwegein.
De zitting was op 30-1-2006 en Freek nam de heer Vermeer en Kim
Bouman ( Aanvoerder ten tijde van het incident ) als steun en getuige
mee.
Het gesprek bij de tuchtcommissie verliep soepel en nadat we onze
situatie hadden aangekaart,  kwam men er achter dat het niet de
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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.

fluitende scheidsrechter was die het rapport indiende maar de coach
zelf, de heer Vermeer. Dit leidde tot complimenten van sportiviteit en
een aantal; verbaasde blikken en glimlachen van de tuchtcommissie.
Met een goed gevoel werd er na de zitting weer terug gereden naar
Haarlem in afwachting van de uitspraak.
De uitspraak is vandaag binnen gekomen en luid: 2 Wedstrijden
voorwaardelijk met 1 jaar proeftijd.
We zijn blij dat Freek gewoon kan blijven spelen en we gaan er
vanuit dat Freek in het vervolg zijn agressie maar afreageert op het
water tijdens de rust en niet in de wedstrijd naast een tegenstander. 

Al met al: Een goed eind van een slechte start ( en wedstrijd ).

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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De capriolen van heren 1 in
het Zaanse
Door: heren 1

De voortekenen waren in ieder geval uitstekend. Een groene, gele en
bruine M&M uit een bruin zakje à vijftig cent gaven in het clubhuis
de vrijdagavond van tevoren aan dat de kans op een gelijkspelletje of
misschien zelfs een himmelhoch jauchzende overwinning van
jewelste tot de mogelijkheden behoorde. Ook dat bruine snoepje
stemde tevreden. Doorgaans staat dat garant voor een knetterende
voorbespreking die de lucht in heel wat kleedkamers al aardig
doortrokken en opgevrolijkt heeft met Eau de Heren 1.

Maar het werd nog mooier. Eenmaal op de dag van de wedstrijd
fietsend naar het zwembad waren er in de diverse parken
achtereenvolgens een hond, een meeuw, een hond en een reiger waar
te nemen die tevreden hun gevoeg deden. Vooral zo'n reiger geeft ‘m
meestal flink van jetje. Misschien heeft u ‘m wel eens zien staan,
daar op het veld voor het Provinciehuis. Geen water in de buurt. Hij
staat waarschijnlijk gewoon te wachten op pas gewassen voorruiten.

Al die dieren gaven aan dat de avond niet meer stuk kon. Want ooit
eens op weg naar het jaarlijkse toernooi in Ter Apel waren er vanuit
de auto achtereenvolgens vier schapen, een koe en twee paarden te
spotten die een bruine trui breiden. En toen waren we nog niet eens
halfweg. Het toernooi dat volgde was een toppertje. Dat kan toch
geen toeval zijn.

Onderweg naar het Zaanse begonnen de eerste voortekenen van
verval toch in te treden. Nadat olympisch goud op de 5000 meter al
door een Canadees werd ontnomen, bleek dat Schaap 2.0 het licht
niet meer aan het eind van de Coentunnel zag, waarna een ander
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Heren 1-mobiel zich als een soort blindengeleidehond opwierp om
Schaap 2.0 toch veilig naar Zaandam te loodsen, waar de coach van
het illustere Heren 1-gezelschap al stond te trappelen van ongeduld
tot zijn manschappen waren gearriveerd. Die oude, vertrouwde Slag,
waar de mannen van Heren 1 in hun jonge jaren al vele malen
verwoed strijd hebben geleverd met de Zaanse Bolwerken, en
sommige met een dweil na een drankongelukje. Na wat
geuzenliederen om de troepen op scherp te krijgen, begonnen onze
helden om 19.00 uur aan de match....

Na 1 part werd al duidelijk dat DWT niet kon opboksen tegen het
geweld uit Zaandam en stond er 5 -1 op het scorebord. Ook het
tweede part werd het doelnet achter de DWT verdediging regelmatig
gevonden en konden de Zaankanters maar liefst zes keer scoren. Pas
het derde part liet DWT een beetje zien waarom zij vorig jaar
kampioen waren geworden in de derde klasse Bond. In dit part waren
de ploegen wel gelijkwaardig, zowel in spel als in score. Eindelijk
kon DWT wel de pressing en spelcombinaties laten zien die vorig
jaar het handelsmerk waren van de Haarlemspelers. Het is te hopen
dat DWT volgende week in het thuisduel tegen de middenklasser de
Devel het degradatiespook van zich af kan schudden. Aan de
trainingsinzet kan het volgens coach Koos Ruiter niet liggen. 

De geplande pianobar in het verre Scheveningen wordt op een nader
te bepalen moment nog bezocht. Ondertussen blijft het in het
clubhuis ouderwets gezellig mede door middel van enorme
hoeveelheden gehemeltetergende bitterballen en knoertendhete
meegebrachte vlamsnacks die na betaling van een vettaks gretig
aftrek vinden. Al die vette pret wordt natuurlijk vrolijk met een fris
gruitdrankje van onze sponsor afgeblust.
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PAASBINGO

ZATERDAG 15 APRIL

Voor alle leden van DWT
jong & iets minder jong

Clubhuis open vanaf 19.30 uur
Aanvang bingo 20.00 uur
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Zuyderzee Masterscircuit
te Zwolle.
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 14 januari 2006 werd de tweede wedstrijd georganiseerd
van bovengenoemd circuit. Ok van Batenburg haalde mij om tien uur
af en vervolgens reden wij naar Donald Uytenbogaart in
Duivendrecht. Met z'n drieën reden wij voorspoedig bij mooi weer
naar Zwolle. Goed op tijd arriveerden wij aldaar. Wij gingen ons
eerst aanmelden en daarna omkleden. Om 12.30 uur begon het
inzwemmen en om 13.00 uur was de start van de eerste serie, de 200
m. schoolslag.
De wedstrijden vonden plaats in het AA-bad en de organisatie was in
handen van "Swol 1894". Er deden 216 zwemmers mee van 45
verenigingen. "Swol 1894" had de grootste ploegingeschreven met
maar liefst 39 zwemmers. Ons oud-lid, Mathilde Vink, zwom de 100
m. vlinderslag in 1.17 min. (D45+) 1 plaats. Het was weer fijn om
zoveel bekenden te ontmoeten. Ook met Tineke van Diggelen (D50+)
had ik een leuk contact.

Mijn resultaten waren in de categorie 50 - 54 jaar:
- 200 m. schoolslag in 4.03,1min. le plaats-
- 25 m. vrijeslag in 0.16,3min. le plaats + P.R.
- 50 m. schoolslag in 0.46,4min. le plaats

Door een val op straat eerder deze week had ik nog een beetje last
van mijn schouder. Vandaar dat ik niet zo tevreden ben over mijn tijd
van de 200 m. schoolslag. Later dit jaar wil ik een betere tijd
zwemmen. Donald (H55+) behaalde drie keer de eerste plaats. Om
half zeven zette Ok mij thuis af. We kunnen terugzien op een fijne en
succesvolle zwem dag.
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knip deze bon uit en 
mail hem naar 
s.woolthuis@chello.nl

Naam:.........................................................
Team:.................................................

Verklaart hiermede aanwezig te willen zijn op het
waterpolotennistoernooi

Getekend:.....................

Datum:.........................

Eindelijk na alweer bijna een jaar, gaan we
op het droge met die kleine gele balletjes te
keer. Het aantal plaatsen is beperkt dus
schrijf zo snel mogelijk in, maar in ieder
geval voor 15 maart, met behulp van
onderstaande bon. De kosten bedragen
slechts €7.50 per persoon en €15.00 per
koppel. (ja je kunt met je eigen vriend of
vriendin spelen) Dit is inclusief een
balletje(bitter) en een drankje(adriaan).De
bon kun je in de Kopij-bus doen.

DWT’s Internationale
waterpolo tennis toernooi
26 maart van 12.00 tot 16.00 uur
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De Lang-Lid-Leden-Avond

Ik nog denken: lang-lid, hoor ik daar wel bij? Maar gelukkig was
onze voorzitter er ook en die heeft of is geen van beide dus ik viel
niet al te lang uit de toon.
Gezellig was het echter wel ondanks de wat magere opkomst die
waarschijnlijk met de plotselinge winterse oprisping te maken had. Er
zijn nog enige foto’s gemaakt die natuurlijk weer tegen ons gebruikt
gaan worden.
De foto’s  zijn te bezichtigen op www.dewatertrappers.nl/fotoalbum

Ik hoop dat het volgend jaar weer is. Want dan is er van alles
namenlijk nog langer.

Jubileum verhalen

Ook vroeger werd er al over het verleden geschreven. Getuige
hiervan zijn de vele historische verhalen die regelmatig in het
clubblad archief opduiken. Om nu maar meteen een alles
overtreffende trap te nemen is hier het volgende verhaal. Dit
verscheen in mei 1985 en gaat over andere zwemsport verhalen die
heel veel eerder in andere kranten waren verschenen.
Het heeft geen kop en de schrijver is ook onbekend. Misschien kan
iemand zich nog herinneren wie dit heeft gemaakt, zo ja, laat het mij
dan even weten.

"De Moederclub der zwemsport" is de Amsterdamse Zwemclub, die
op 25 juni 1870 het levenslicht zag. Hoe uiterst nuttig, ja broodnodig
een vereniging ook was die verspreiding van de zwemsport in zijn
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vaandel voerde ze werd door vele tamelijk sceptisch bekeken. "Want
zwemmen was een liefhebberij voor dwazen die het beter wilde
weten en ingingen tegen het vaststaande, dat je moest verdrinken als
je in het water viel". Zo karakteriseerde de grote Leidse
zwempropagandist Ben Planjer eens bitter de pioniertijd.
De eerste zwemwedstrijd van AZ'70 een "volkszwemwedstrijd "
greep plaats op 6 augustus van het jaar van oprichting. Het Algemeen
Handelsblad gaf er verslag van;
"Onder begunstiging van heerlijk zomerweder had gisteren
namiddag, in de badinrichting op den Westerdoksdijk, de
volkszwemwedstrijd plaats. Omstreeks 5 ure werden de mededingers
(18 in getal) onder een vrolijken marsch. naar het bassin geleid dat
voor deze gelegenheid doelmatig was ingericht. Het orkest deed
gedurende de wedstrijd eene opwekkende muziek horen. Met
genoegen merkten wij op dat al de deelnemers zeer geoefende
zwemmers waren die zich zowel op als onder het water met eens
snelheid en gemakkelijkheid wisten voort te bewegen. Het
zwemtijdperk dat ( heen en terug; het keerpunt was een paal  waar
omheen gezwommen moest worden) 114 meter besloeg, werd
doorkliefd in 2 min. 55 sec, door
J.F.Verhagen en 3.31 door D. Verhagen en 3.31 door D. Das zodat
hun respectievelijk de prijs en premiën ( f 25,=, F 10= en f 2,50) ten
deel vielen welke hun na afloop van den wedstrijd, onder
schetterende fanfares, door den president met een toepasselijk woord
en een getuigenschrift werden uitgereikt".
Geldprijzen Je reinste professionalisme. Toen al. Veertien jaar
duurde het nog alvorens dames
("natuurlijk met een geleide ") aan een zwemfeest mochten mee
doen. Op 17 augustus 1884
was het zo ver. Het moet iets fantastisch zijn geweest. " Zij
zwommen in gewoon meisjestoilet, enkele zelfs met hooge laarzen
even vrij en vlug, even sierlijk als de heeren, zelfs waren erbij, die
ook den sprong deden uit de eerste, ja de tweede verdieping van den
toren; en kaarsrecht, beeenen en armen vast aan het lichaam gesloten,
kwamen ze in het water neer; we willen zeggen dat ook in dit geval
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de vrouw zich kenmerkt door stiptheid, door strengen eerbied voor
voorschriften bij de eenmaal opgenomen taak".
Korte tijd later constateerde. De Nederlandsche Sport. "Een
opmerkelijk feit is dat op één dag 13 jonge meisjes bij een kapper te
dezer stede het haar kort werd afgeknipt, ten einde daarvan geen
overlast te hebben bij het zwemmen. Voorwaar. Jong Holland gaat
vooruit".
Maar zo dacht lang niet iedereen. Pastoors en predikanten hieven
vermanende de vinger, de kuisheid was in gevaar. " Nederlandsche
vrouw herneem uw adel", werd er bevend geschreven. Een
vrouwenarts waarschuwde dat het gespring in het water wel eens
ruïneuze uitwerking kon hebben op het aanstaande moederschap.
Maar de vrouw had van het water geproefd en ze was er niet meer uit
te slaan.

Al dit moois is uiteraard weer volledig na te lezen op:
www.dewatertrappers.nl

Kijk ook eens op
www.dwt-haarlem.nl

voor allerhande 
wetenswaardigheden over DWT 
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Heren 2
Door: Michael

De angst om toch maar vooral niet al te hoog te eindigen ( de
bovenste vijf moeten naar de vierde klasse bond promoveren ) is
bezig onze wedstrijd  parten te spelen. We staan momenteel niet in de
verwachte  rooskleurige middenmoot maar we bungelen vlak voor de
bezemwagen die ons zo naar een voor onmogelijk gehouden
degradatie kan vegen. Zelfs de meest positief afrondende
rekenmachine kan hier niets van maken. We winnen dus gewoon niet
genoeg. 
Op dit moment wordt alles op alles gezet om de vereiste punten voor
de middenmoot plek binnen te halen. 

Spelers update

Vervelend genoeg gaat één van onze vaste bank warm houders ons
verlaten. Robbert is gevraagd door en voor heren één en hij vind dat
hij dat niet af kan slaan. Nou, jaaa.

De meesten van heren twee wensen hem een voorspoedige tijd met
veel loepzuivere doelpunten en zo.

Heren twee is dus op zoek naar jong nieuw talent (m/v). Enerzijds
om onze gemiddelde leeftijd een beetje op een laag pitje te houden en
anderzijds om onze rangen en gelederen te versterken. Kennis van het
spelletje op heren twee niveau is een pré en constant durven bij te
leren een vereiste. 
Denk jij dat je tegen deze niet aflatende druk kunt!
Neem dan contact op met onze aanvoerder der aanvoerders Robin of
onze hoofd mentor Stefan. En misschien vlam jij dan binnenkort wel
in heren twee voor allen, allen voor heren twee.



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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