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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Het is weer zover….
De algemene ledenvergadering ofwel ALV staat
voor de deur. Donderdag 20 april legt het
bestuur verantwoording af aan de leden over het
afgelopen jaar (de verslagen van het bestuur en
de werkgroepen vind je verderop in het clubblad).
Ook brengen we als bestuur tijdens de ALV de leden op de hoogte
van onze plannen voor het komende jaar. De doelen voor de
komende jaren staan in het beleidsplan dat de ALV vorig jaar heeft
vastgesteld. De koers die daarbij hoort richt zich op meer
professionaliteit en kwaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld goede
trainers en accommodatie, een goede organisatie en communicatie en
een veilige omgeving.
Elk jaar maken we een actieplan van de dingen die volgens ons op
die gebieden beter kunnen.
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de website, beleid rond
seksuele intimidatie,
toezichtsplannen voor het leszwemmen,
kaderbijeenkomsten en het oprichten van een jongerenraad.
Samen met de voorzitters van de werkgroepen hebben we voor het
komende seizoen vijf nieuw acties benoemd:
· Interne doorstroming vergroten tussen sectoren om meer leden
voor DWT te behouden.
· Evaluatiegesprekken om de communicatie met het traininggevend
kader verbeteren
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· Financieel beleid dat helder is voor alle belanghebbenden.
· Benutting badwater vergroten om optimaal gebruik te maken van
onze zwemuren
· Voldoende toezicht bieden om te voldoen aan de wettelijke eisen
Al met al weer genoeg reden om naar de ALV te komen en je mening
te geven!

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 75e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 20 april
2006. Aanvang 20.00u. Het clubhuis zal om 19.45u open zijn.
Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door
een e-mail te sturen naar onze penningmeester, Nic den Braven, via
penningmeester@dwt-haarlem.nl
Namens het bestuur,
Teun Weustink
Secretaris
Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2005:
Nieuwe leden:
Opzeggingen:
Aantal leden per 1 januari 2006:

468
151
149
470
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter: Walja Karten
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 74e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2005
3. Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep waterpolo
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur
4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Wijziging bestuurssamenstelling
7. Benoeming Leden van Verdienste
8. Uitreiking SENDENBEKER
PAUZE
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Begroting 2005
Vaststelling Huishoudelijk Reglement
Bespreking Jaarplannen 2005/2006
Presentatie Jaarplan 2006/2007
Rondvraag*
Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot een kwartier voor aanvang
van de vergadering bij de secretaris ingediend worden. Adres: Pieter
Maritzstraat 38 zwart, 2021RC, Haarlem of per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl.
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Notulen 74e Algemene Ledenvergadering d.d. 20
april 2005
Aanwezig bestuur:
Walja Karten (Voorzitter)
Kitty Ungureanu (Vice-Voorzitter, voorzitter T.O.)
Teun Weustink (secretaris)
Paula Lommerse (penningmeester)
Nic den Braven
Aanwezig Leden:
Ingrid Lommerse
Fokkelina Wiersma
Mieke Goedkoop
Tim Klein
Aart Romeijn
Bart Wever
Mevr. Woolthuis
Peter van de Bor
Dennis de Graaf
Annette Knape
Yolande Bouman
Erik Kokkelkoren
Thijs Weustink
George Westerman
Niels Rohling

Michael Woolthuis
Edith Piers
Lisette de Boer
Ebelien Brander
Guus Niehot
Anneke Veen
Anke Nulkes
Ineke Rohling
Tom Rohling
Robbert Henrichs
Eddy Roosen
Theo van Giezen

Opening
Walja opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het jaar
2004 is een goed jaar voor DWT geweest; we kijken uit naar 2005 met het
oog op het jubileum.
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken; bericht van verhindering ontvangen van:
Harry van Geldorp
Dana Ungureanu

F. Gustenhoven
Patrick Velthuis
Marjolijn Verbruggen Corine Kalbfleisch
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Sandra Roosen
Annemiek Herben-Stribos

Toos Goedkoop
Rob Goedkoop

Notulen 73e Algemene Ledenvergadering
Notulen worden goedgekeurd; met dank aan Anneke Veen.
Jaarverslagen
De jaarverslagen van het bestuur, synchroonzwemmen, JREZ, waterpolo,
wedstrijdzwemmen en het clubhuis worden goedgekeurd.
Financiële Jaarverslag en verslag van de kascommissie
Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. De kascommissie, bestaande
uit Thijs Weustink en George Westerman, hebben de boekhouding
gecontroleerd en hebben, in de pauze van de ALV, schriftelijk decharge
verleend aan de penningmeester.
Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie: George Westerman en Sabine Roozen. Reserve:
Bart Wever.
Wijzigingen bestuurssamenstelling
·
Marianne heeft haar bestuurstaken in 2004 beëindigd.
·
Paula Lommerse treedt af uit het bestuur na 10 jaar van trouwe dienst.
Walja bedankt haar voor haar inzet. Paula blijft wel lid van het
Stichtingsbestuur.
·
Ingrid Lommerse is kandidaat-bestuurslid: Sinds 1984 lid, actief als
trainster synchroonzwemmen, speelt waterpolo in dames 2 en is lid
van de clubhuiscommissie.
·
Fokkelina Wiersma is kandidaat-bestuurslid, 12 jaar lid van DWT,
waterpolokeepster in dames 1, lid geweest van de clubhuiscommissie.
·
De ALV stemt toe in het toetreden tot het bestuur van Ingrid en
Fokkelina.
Uitreiking Sendenbeker
De Sendenbeker wordt dit jaar uitgereikt aan de Clubblad medewerkers:
Ton en Ineke Rohling, Robbert Henrichs, Michael en Stefan Woolthuis.
Het clubblad is een belangrijk medium en vergt veel aandacht, werk en
inspanning. De Sendenbeker moet niet als poedelprijs gezien worden, maar
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als blijk van waardering.
Pauze
Begroting 2005
·
Een aantal wijzigingen t.o.v. 2004: €500,- voor kader gereserveerd en
een reservering voor het scorebord. Volgend jaar zal er een klein
verlies zijn.
·
Anticiperende op de verhoging van de badhuurtarieven (5%) wordt
per 1-1-2006 een contributie verhoging van €1.- per maand
voorgesteld voor de sportsectoren en de contributie per jaar voor de
JREZ van €36,- naar €40,-. Het badgeld gaat niet omhoog.
·
De begroting en het voorstel tot contributieverhoging wordt
aangenomen.
Vaststelling Huishoudelijk Reglement en gedragscode
Het HR met bijbehorende gedragscode is geactualiseerd en wordt ter
goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
Opmerkingen:
Ebelien Brander: Hoe wordt de objectiviteit gewaarborgd als men in
meerdere commissie is vertegenwoordigd? Dit staat inderdaad niet in het
HR, maar wordt zoveel mogelijk ontmoedigd, maar wel per geval bekeken.
Echter, de hoeveelheid beschikbaar kader is schaars.
Het HR+ gedragscode wordt aangenomen.
Beleidsplan 2005-2009
Waarom een (nieuw) beleidsplan?
- 2004 is goed jaar geweest en die goede lijn moet worden doorgezet.
- Bezuinigingen
-Toegenomen regelgeving en aansprakelijkheid
–
Leden worden mondiger; eisen die aan vereniging worden gesteld
worden steeds zwaarder.
Na brainstormen, ook met de werkgroepen, zijn er 5 speerpunten
geformuleerd:
1. Ledenaantal van 515,
2. Aantal kinderen 4-12 jaar in de sportsectoren op niveau 2000,
3. Uitstroom tieners 12-18 jaar terugbrengen tot 5% per jaar,
4. 20% leden 12-25 jaar dat actief is binnen meerdere sectoren,
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5. Financiële reserve van 50% van de begroting.
De strategie die wordt gekozen: Professionalisering en versterken van de
vereniging. Het beleidsplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en kan
uiteraard worden bijgesteld. Na een korte discussie wordt het beleidsplan
goedgekeurd door de ALV.
Rondvraag
Erik Kokkelkoren: De geluidsinstallatie in het zwembad tijdens het
Paastoernooi werkte weer niet; zeer onhandig.
Benoeming Ere-leden en Leden van Verdienste
Het Bestuur draagt de volgende kandidaat-Ereleden voor:
·
Guus Niehot : Is 11 jaar voorzitter van DWT geweest en nog steeds
betrokken!
·
Theo van Giezen: Geeft al jarenlang les, is in 1972 begonnen. Heeft
velen leren zwemmen, en nog steeds !
Heeft de ALV bezwaar tegen de benoeming? Nee, Guus en Theo krijgen
van Walja een certificaat uitgereikt met daarop hun benoeming tot erelid.
Leden van Verdienste
·
Anneke Veen: Lid sinds 1985; heeft het secretariaat
wedstrijdzwemmen beheerd; jarenlang lid van het bestuur geweest.
·
Ineke Rohling: heeft 20 tot 25 jaar de ledenadministratie verzorgd;
exacte tijd is niet eens bekend.
Walja reikt ook aan Ineke en Anneke een certificaat uit, met daarop hun
benoeming tot Lid van Verdienste.
Afsluiting
George Westerman bedankt het bestuur voor hun inzet en werk. Sluiting:
even voor 22.00u.
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Jaarverslag werkgroep Clubhuiscommissie
We zullen maar beginnen met het doorgeven van de veranderingen in onze
samenstelling. Randy Mieremet heeft onze commissie verlaten in het begin
van 2005. Tim Klein heeft zijn plaats ingenomen.
In 2005 zijn er behoorlijk wat activiteiten geweest in het clubhuis; in april
hebben we weer een barborrel georganiseerd voor alle barvrijwilligers,
verder hebben we ook weer onze bijdrage geleverd aan het
pinkstertoernooi. Voor het eerst was het toernooi maar één in plaats van
twee dagen. Dit omdat er geen vergunning meer was voor het overnachten
van onze gasten op het veld naast het zwembad. Één van de voordelen
hiervan was dat we niet midden in de nacht het clubhuis blinkend schoon
hoefden te maken voor de tweede dag van het toernooi. Dat is ons wel goed
bevallen. Een nadeel was toch wel minder inkomsten, gelukkig hebben we
een hoop kunnen compenseren met het verkopen van een behoorlijke
hoeveelheid fastfood.
In augustus hebben we met de hele commissie het clubhuis een kleine
facelift gegeven. De prijzen- en tassenkast hebben beide een likje verf
gekregen. Na dit knap stukje schilderwerk zijn we met de commissie
heerlijk uit eten geweest. Ook dat hoort erbij, teambuilding!
In de nazomer van 2005 zijn onze vaste bezoekers verrast met twee nieuwe
bieren op de tap. Dit na veel verzoeken. De meerderheid is erg tevreden en
daardoor wij als commissie ook.
In november is er weer een darttoernooi georganiseerd en voor het eerst in
de geschiedenis is deze gewonnen door een dame. We zullen zien wie de
wisseltrofee in 2006 te pakken krijgt! In het kader van het 75 jarig bestaan
van de club hebben wij voor alle jeugd van DWT een kinderdisco
georganiseerd. Compleet met een echte dj en stoere verlichting. Zeker iets
om nog een keer te doen.
Als laatste willen wij het nog even over Knorrie hebben (het rode
spaarvarken). In 2005 heeft Knorrie gezorgd voor een kleine 70 euro. In
eerste instantie zou dit geld bedoeld zijn voor een bankstel, maar we
hebben in de tussentijd een gratis bankstel gekregen. We gaan nu dit geld
opsparen voor het aanschaffen van ander nieuw meubilair. Dus mocht u te
veel kleingeld hebben….. Knorrie neemt het graag in ontvangst (hij staat
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op de bar).
We vonden 2005 een gezellig jaar en gaan er vanuit dan 2006 nog beter
wordt!
De clubhuiscommissie

Jaarverslag werkgroep JREZ
We begonnen het jaar met 6 leden, maar helaas waren 2 leden ermee
gestopt. Een is er gelukkig weer teruggekomen. Pascalle Hoenderdos is na
de zomervakantie gestopt i.v.m. de geboorte van haar dochter. Gelukkig
kregen wij er met Ger Buis een goede kracht bij. Sanja van Dijk is gestopt
en de voorzittershamer is overgenomen door Petri van Dijk.
In het Boerhaavebad is Wendy de Ruiter gestopt als kaderlid en Johan
Selles versterkt weer de vrijdagploeg. In de Planeet zijn gestopt Sanja van
Dijk, Patrick de Haan, Jan-Paul Slik en Jan Matthies. Nieuwe kaderleden
zijn Ger Buis, Sabine Bakker, Carola Wigman en Miranda de Ridder.
Dit jaar hadden we als activiteiten georganiseerd:
Paasactiviteit: het beschilderen van eieren, maken van Paashazen, kuikens
en het vlechten van mandjes.
Afzwemfeest: voor alle geslaagde zwemmers en hun ouders als afsluiting
van het zwemseizoen.
Kaderavond: heeft uiteindelijk in november doorgang kunnen vinden voor
een kleine groep.
Kerstknutselen: met 19 kinderen hebben we een gezellige middag gehad
met het maken van houten Kerstbomen en Kerststallen.
Het aantal afzwemmers van 2005 zijn:
Voor het diploma A zijn 36 kinderen geslaagd
Voor het diploma B zijn 41 kinderen geslaagd
Voor het diploma C zijn 23 kinderen geslaagd
Voor het afzwemmen van Zwemvaardigheden Oude stijl zijn voor
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Zwemvaardigheid 1 10 kinderen geslaagd
Zwemvaardigheid 2 5 kinderen geslaagd
Zwemvaardigheid 3 7 kinderen geslaagd.
In maart 2006 beginnen we met het afzwemmen van de Zwemvaardigheden
Nieuwe Stijl.
Namens de J-REZ: Petri van Dijk, Ger Buis, Nic den Brave, Harrie van
Geldorp en Edith Piers.

Jaarverslag werkgroep waterpolo
Het jaar is weer rond. We hebben vergaderd in februari, maart, mei,
oktober en december. Wat wijzigde aan de bezetting van de commissie was
dat eind 2005 afscheid namen van Sandra. Lisette werd onze nieuwe
penningmeester. Zij zal zich, met Robbert die het minipolo doet, ook
bezighouden met de website. Verder nam Thijs het notuleren en
samenstellen van de agenda over van Eddy. Verder bleef de bezetting
ongewijzigd: Marjolijn voorzitter, Eddy materiaalman en Dana is van de
public relations.
We namen in 2005, na zes seizoenen, afscheid van damestrainer Ben
Willemze. Kees Bergers volgde hem op met ingang van het nieuwe seizoen
in september. Herentrainer Koos Ruiter leidde heren 1 in een spannend
seizoen naar het kampioenschap. Promotie naar de tweede klasse, voor het
eerst in 22 jaar, was een feit. Speciale aandacht voor de trainers van het
minipolo. Ze hebben heel enthousiast de 'kleintjes' getraind en hebben weer
heel wat toernooien begeleid, vaak met leuk resultaat. Op de website
worden bovendien foto's geplaatst van trainingen of uitjes met de
minipoloërs. In oktober hadden we ons eigen minipolotoernooi in De
Planeet. We werden weer goed geholpen door vrijwilligers.
Samen met de clubhuiscommissie kwam het jaarlijkse Pinkstertoernooi
weer goed van de grond. Door de bouwplannen rond het zwembad konden
we echter geen overnachtingsmogelijkheid bieden. Het toernooi duurde
daarom één dag in plaats van de gebruikelijke twee. Wat niet betekende dat
het minder geslaagd en gezellig was. Dat gold ook voor het februarifeest
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dat beide commissies ook op poten zetten. Inmiddels is dit feest vaste prik
aan het worden. Het thema was 'op en rond de boerderij'. Maar ook zonder
dit thema kom je goed weg, zo bleek.
Omdat we het belangrijk vinden te luisteren naar geluiden uit de club
organiseerden we een teaminspraakavond aan het eind van het seizoen. Elk
team had de mogelijkheid zijn wensen kenbaar te maken. Bovendien
hebben we toen ook een overleg gehouden met de trainers.
Er waren natuurlijk ook wat knelpunten dit jaar. Heren 5 had last van
onderbezetting. Het woensdagavonduur wordt minder goed bezocht zodat
we dit wellicht verliezen. Mensen die afzeggen vlak voordat het seizoen
begint en de teamindeling al gereed is. Uitstroom van leden onder de
zestien. Maar daar tegenover staan veel positieve ontwikkelingen.
Waterpoloërs die mee trainen met wedstrijdzwemmen, aanmeldingen via
de HaarlemPasSportcheque - veel reactie! - en natuurlijk het enthousiasme
van trainers en andere vrijwilligers.
Het ‘naseizoen' bracht de jaarlijkse toernooien. Borculo, Den Helder, Ter
Apel, Rheden en Hasselt zijn weer bezocht. Met zowel vertrouwde als
nieuwe gezichten.
Poloroosterboekje 24 en 25 vonden gretig aftrek. Het is fijn te merken dat
de aanvoerders van elk team ze verspreiden. Rondbrengen of per post is
verleden tijd. Dit jaar hebben we ook een nieuw ledenbestand ontwikkeld,
wat het adresbeheer vergemakkelijkt.
We hebben dit jaar gemerkt dat het contact met het bestuur intensiever was
dan in het verleden. Het frequentere overleg hebben we als prettig ervaren.
Het verdwijnen van het TO hebben we dan ook niet betreurd. De lijnen zijn
korter en dat werkt fijn.
Hieronder staan de prestaties van de teams in het seizoen 2004-2005. Op
het pologedeelte van de DWT-website vind je de uitslagen per wedstrijd.
Pupillen
7e van 9 teams
Aspiranten
8e van 10 teams
Heren jeugd 9e van 10 teams
Dames 1
7e van 12 teams
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Dames 2
Dames 3
Dames 4
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5

12e van 12 teams
10e van 11 teams
8e van 11 teams
1e van 12 teams
11e van 10 teams
2e van 12 teams
6e van 12 teams
6e van 8 teams

Iedereen die heeft meegeholpen dit jaar: BEDANKT!
Lisette, Robbert, Marjolijn, Dana, Eddy en Thijs

Jaarverslag werkgroep synchroonzwemmen
In 2005 heeft er 6 keer een werkgroep vergadering plaats gevonden. Er is
één keer een overleg geweest tussen de werkgroep en de trainers.
Daarnaast heeft er 6 keer een trainersoverleg plaats gevonden.
Dit jaar heeft er een verandering van samenstelling plaats gevonden in
zowel de trainersgroep als de werkgroep. Angelique Heijboer is gestopt
met haar werkzaamheden binnen de werkgroep. Halverwege 2005 is Nancy
Castricum de werkgroep komen versterken.
De trainersgroep is dit jaar uitgebreid met Linda Otte. Zij heeft al enige
ervaring in het training geven en is nu bezig met de
synchroonvaardigheden onder de knie te krijgen. Zij zal in 2006 ook gaan
starten met de intro cursus synchroonzwemmen.
Ook zijn er in 2005 weer de benodigde cursussen met goed succes
afgesloten. In maart behaalde Ingrid haar synchroonzwemtrainer B
diploma. Daarnaast zijn sinds mei 2005 Amber, Katherine en Simone
beoordelaar 9.
Op 12 juni heeft de werkgroep het sponsor zwemmen georganiseerd in het
kader van het 75 jarig jubileum. Dit was een leuke en sportieve middag met
pannekoeken toe. Kimberley heeft een bioscoop uitje verdiend door de
hoogste opbrengst bij elkaar te zwemmen. De gehele opbrengt is gebruikt
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om de ouderbijdrage voor het trainingskamp van september omlaag te
brengen.
Tijdens de kringkampioenschappen van 19 juni wordt de eindstand van de
verenigings competitie bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Hier bleek
dat DWT het seizoen 2004 – 2005 zeer goed had afgesloten met een 1e
plaats.
De 2e helft van 2005 is al weer goed ingezet om deze beker ook dit seizoen
weer mee te nemen naar Haarlem. Op 18 december heeft de eerste
wedstrijd plaats gevonden die meetelt voor deze competitie. Na deze
wedstrijd stond DWT met 10 punten achterstand op de tweede plaats.
In januari 2006 neemt synchroonzwemmen DWT weer deel aan de 2
jaarlijkse nieuwjaarsshow. Er wordt deelgenomen met de gehele
synchroonzwemploeg, wat neer komt op ongeveer 35 zwemsters. Dit
gebeuren vergt enige voorbereiding wat betreft het instuderen en aanleren
van een muzieknummer.
Om hier wat extra tijd aan te besteden zijn we het weekend van 24
september 2005 naar het KNVB centrum te Zeist geweest. Dit was een
weekend waar er veel getraind is, maar ook de gezelligheid was goed
vertegenwoordigd.
Daarnaast is er op 3 december een show training gehouden. De gehele
zaterdag training stond in het teken van de show. Na afloop van de training
stonden er pepernoten klaar en was er gelegenheid om de show te bekijken
via de video.
Aan het eind van het seizoen is er een oudermiddag georganiseerd. Tijdens
deze middag worden de ouders in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen. Daarnaast werd de indeling voor het komende seizoen bekend
gemaakt.
De zwemsters hebben het seizoen af gesloten met de onderlinge
wedstrijden en de demonstratie. Tijdens de demonstratie worden alle DWT
nummers die het afgelopen seizoen zijn gezwommen getoond aan alle
ouders en andere belangstellenden.
September 2005. Welke tak van DWT heeft er niet mee te maken gehad.
De bodem boven water! Met wat creatief trainen en een goede
samenwerking met wedstrijdzwemmen is het allemaal goed verlopen en is
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de hinder beperkt gebleven.
Ook synchroonzwemmen heeft deelgenomen aan het jeugdsportpas project.
In november hadden wij de eerste cursus. De aanmeldingen hebben ons erg
verrast: er waren maar liefst 42 aanmeldingen. Met een goede organisatie
van zowel de werkgroep als de trainers is het allemaal goed verlopen.
Vanuit deze cursus ronde zijn er twee nieuwe leden bij
synchroonzwemmen gekomen.
In 2005 heeft synchroonzwemmen 5 keer deelgenomen aan de landelijke
IK wedstrijden. Daarnaast was DWT vertegenwoordigd op de
kampioenschappen in de leeftijdsgroep onder 12 jaar.
Dit jaar was het te hoog gegrepen om afgevaardigden van DWT te laten
deelnemen aan de NK en NJK.
Voor 2006 staan er een aantal reglementaire veranderingen binnen
synchroonzwemmen op de rol. In november zijn Linda V en Ingrid naar
een applicatie in Nieuwegein geweest om deze veranderingen aan te horen
en er bekend mee te raken.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
De werkgroep bestaat uit de volgende samenstelling
Erik Kokkelkoren
Ton Rossel
Aloys Wijckmans
Marco Klinkenberg
Hans Joosten
Andre Visser
Marcel Zwart

voorzitter/penningmeester.
wedstrijdsecretariaat, juryleden.
algemeen lid.
ledenwerving en sponsoring
hoofdtrainer.
hulptrainer.
hulptrainer.

Het afgelopen jaar is in grote lijnen een voortzetting geweest van het vorig
seizoen, wat betekent een stabiele zwemgroep van circa 40 goed
gemotiveerde zwemmers. In de werkgroep heeft Aloys Wijckmans zich
terug getrokken uit de dagelijkse gang van zaken, hij verzorgde in de
afgelopen jaren name de organisatie rondom de wedstrijden, iets waar hij
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zeer actief in was, Aloys hartelijk bedankt hiervoor.
Naast onze hoofdtrainer Hans Joosten bestaat de trainers staf uit Andere
Visser en Marcel Zwart
De ontwikkeling van de jeugd commissie heeft zich doorgezet wat inhoudt
dat zij zich steeds intensiever bezighoudt met de dagelijkse gang van
zaken, in het bijzonder Dennis de Graaf die samen met Ton Rossel de
wedstrijd organisatie doet, onderscheidt zich hierin.
Tevens zijn Peter v/d Bor en Anette Knape zeer actief in deze commissie.
Het aantal leden groeit weer gestaag, totaal hebben wij nu 46 actieve
zwemmers.
Ons eigen Paastoernooi was wederom een succes, na een wat minder jaar
hadden wij, doordat er een aantal regels zijn aangepast, weer meer
zwemmers en verenigingen als deelnemers.
Ook hebben wij weer deelgenomen aan het internationale toernooi in
Osnabrück, hier zijn wij nu al 23 jaar achtereen geweest, maar voor
iedereen blijft het iets om naar uit te kijken.
Het afgelopen jaar zijn wij voor de vijfde maal in successie wezen bowlen,
wat erg geslaagd was. Tevens is het club kampioen schap weer gehouden,
met als uitsmijter een avond in de kart baan dit gaan wij zeker herhalen in
het volgende seizoen.
Al met al kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Erik Kokkelkoren
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Jaarverslag Bestuur
Het nieuwe sportseizoen heeft dit jaar een moeilijke start gehad, vanwege
de technische problemen met de beweegbare bodem in het Boerhaavebad.
Gelukkig is onze vereniging flexibel genoeg gebleken om de problemen
van een half bad, uitvallende trainingen en wedstrijden op te vangen.
Na een jarenlange staat van dienst is Paula Lommerse op de Algemene
Ledenvergadering van 2006 teruggetreden. Echter, direkt afscheid nemen
heeft zij niet gedaan en zij heeft het bestuur nog zeker tot september actief
ter zijde gestaan. Fokkelina Wiersma en Ingrid Lommerse zijn tot het
bestuur toegetreden, waardoor het bestuur de volgende samenstelling heeft
gekregen:
Walja Karten
Kitty Ungureanu
Teun Weustink
Nic den Braven
Ingrid Lommerse
Fokkelina Wiersma

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Kader & Opleidingen
Communicatie & PR

2007
2006
2007
2007
2008
2008

De jaartallen geven het jaar van aftreden weer. Nic den Braven heeft Paula
Lommerse als penningmeester opgevolgd, Fokkelina en Ingrid beheren
respectievelijk de portefeuille van Communicatie & PR en Kader &
opleidingen. Op de ALV van 2005 heeft het bestuur het beleidsplan
2005-2009 gepresenteerd, met de daarbij behorende actieplannen voor
2005 – 2006. Tevens zijn een vernieuwd Huishoudelijk Reglement met
gedragscode ter goedkeuring aan de ALV aangeboden. De actieplannen
voor het jaar 2005-2006 worden hierna genoemd, waarbij kort de inhoud
en resultaten worden toegelicht. Een aantal plannen lopen door in 2006 en
zijn nog niet afgerond.
Actieplannen:
DWT-website: 2e helft 2005
Het doel is een gebruiksvriendelijke website met kwalitatief goede en
actuele informatie. Binnen het bestuur hebben Fokkelina en Walja zich hier
actief mee beziggehouden. De structuur is vastgesteld en een
schaduwversie van de nieuwe site bestaat inmiddels. Op dit moment is er
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nog weinig uiterlijk verschil waar te nemen, maar onze webmaster Niels
Rohling heeft achter de schermen hard gewerkt aan efficiënte structuur. De
inhoud van de site zal door een redactieraad worden bepaald en verzorgd.
Binnen enkele maanden zal de vernieuwde site de lucht in gaan.
Kaderfeest- en bijeenkomst 1e helft 2006
Het doel is waardering tonen richting kader en stimuleren van onderlinge
samenwerking. In september is er in een ontspannen sfeer een kaderdag
georganiseerd in Spaarnwoude, puur voor de ontspanning om elkaar in een
andere setting te leren kennen. Een informatieve kaderdag zal in 2006
plaatsvinden.
Toezicht leszwemmen 2e helft 2005
Het doel is zorgen voor een veilige omgeving bij het leszwemmen door te
zorgen voor voldoende toezicht. Vooral deze laatste term is een niet
duidelijk omlijnd begrip. De JREZ heeft een toezichtsplan uitgewerkt,
gebaseerd op een template van de KNZB en werkt sinds kort volgens dit
plan. Verder blijkt "voldoende toezicht houden" ook bij andere sectoren
verre van duidelijk. Zwemverening NVA-HHC laat op dit moment
uitzoeken welke verplichtingen en verantwoordelijkheden en aan welke
eisen moet worden voldaan voor welke uren. Een training van waterpolo
Heren 1 is anders dan het eerste badje van leszwemmers. Het bestuur zal
zich ook volgend jaar weer met dit thema bezighouden.
Vertrouwenspersoon 2e helft 2005
Het doel is om adequaat te kunnen handelen bij melding van seksuele
intimidatie om verdere schade te voorkomen. Het bestuur heeft een
draaiboek ingesteld waarin de stappen staan die worden genomen in het
geval van een melding van seksuele intimidatie. Dit plan is tot stand
gekomen met behulp van de KNZB en een vertrouwenspersoon van
NOC*NSF, die voor voorlichting in een bestuursvergadering is
uitgenodigd. In het licht van dit draaiboek heeft DWT een
vertrouwenspersoon, die gevonden is in de persoon van Ebelien Brander.
Jeugdraad 1e helft 2006
Doel is om de jeugd beter te betrekken bij DWT door ze meer invloed te
geven via de jeugdraad. Voor 2006 is het actieplan om de rol en positie
helder te krijgen.
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Het bestuur heeft in 2005 11 keer een reguliere bestuursvergadering
gehouden, waarbij bij een aantal vergaderingen de werkgroepen
individueel zijn uitgenodigd voor de zogenaamde 'ronde langs de
werkgroepen'. Vast agendapunt is het algemeen reilen en zeilen van de
werkgroep. Tevens wordt aandacht besteed aan verbeterpunten en bekeken
of het bestuur ondersteuning kan geven.
Het voorzittersoverleg, waarvan in er in totaal 3 zijn geweest, waarbij de
voorzitters van de werkgroepen en/of een afgevaardigde van de werkgroep
aanwezig is en het voltallig bestuur, is ook dit jaar een goede formule
gebleken. Onderwerpen als beleid en jaarplannen zijn hierin behandeld.
Het bestuur heeft na een jaar van evaluatie van het TO besloten om dit
orgaan af te schaffen. Hiervoor komen nu de voorzitters overleggen in de
plaats.
Het bestuur heeft in maart en oktober overleg gehad met de directie van het
Boerhaavebad. DWT neemt ook deel aan de BHZ-vergaderingen
(Belangenvereniging Haarlemse Zwembaden), waar op dit moment het
houden van voldoende toezicht in het zwembad, en hoe dit praktisch uit te
voeren binnen vereniging (aansprakelijkheid, diploma's,...) een hot item is.
Ook de vergaderingen van de SSH (Stichting Sportaccommodaties
Haarlem) zijn bijgewoond. Belangrijke onderwerpen hierin zijn de plannen
omtrent de bouw rond het Boerhaavebad en de Houtvaart. Wat betreft de
Houtvaart: goed nieuws, deze zal op 29 april worden geopend.
De KNZB voert een nieuwe manier van opleiden in voor trainers en doet
dit volgens BPV-plaatsen, dat staat voor Beroeps Praktijks
Vormings-plaatsen. In deze nieuwe manier van opleiden is een centrale rol
weggelegd voor de vereniging en haar trainers. Cursisten gaan stage lopen
binnen de vereniging en worden begeleid door werkbegeleiders. Dit
betekent dat de vereniging een leerbedrijf wordt. DWT is hier inmiddels
voor geaccrediteerd en is dus een van overheidswege erkend "leerbedrijf".
Inmiddels zijn er binnen alle sectoren werkbegeleiders die cursisten
kunnen begeleiden.
Namens het bestuur,
Walja, Kitty, Nic, Fokkelina, Ingrid en Teun

Autorijschool Goes & Boonstra
L
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Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem
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Inbraak beveiliging
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Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
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Van de polocommissie
En dan is eindelijk het weer april, waar maart de maand was van
wind, regen en sneeuw, hopen we dat april eindelijk de lente brengt.
Dit is ook hard nodig aangezien de Houtvaart in deze maand weer
opengaat. Aangezien DWT'ers geen grammetje vet hebben, moet de
zon dus wel aardig zijn best doen om het water te verwarmen, willen
we het niet koud krijgen, maar omdat we natuurlijk bikkels zijn
zullen we in weer of geen weer de conditietrainingen deze zomer
weer heerlijk in het water van de Houtvaart houden.
Verder zijn er in de loop van het seizoen een aantal personen
begonnen met het helpen bij trainingen. Nadat Marcel was gestopt
hebben Marjolein en Fien gekozen om de allerliefste pupillen en
minipupilletjes op dinsdag training te geven. Dit gaat heel goed en de
kinderen worden ook steeds beter. Ook zijn Ronnie en Rob begonnen
met trainingen te verzorgen voor de aspiranten op de zondag. Met de
Trainerservaring van Ronnie en de Driltechnieken van Rob is dit
uiteraard een gouden koppel dat garant staat voor veel succes en
plezier.
Deze maand ook weer het einde van het waterpoloseizoen. Wordt dit
jaar nog afgesloten met een kampioenschap? Het is in ieder geval nog
steeds mogelijk. Maar het jaar is wat minder goed verlopen voor de
selecties van DWT. Heren 1, vorig jaar trots en onverslagen
gepromoveerd, leerde de zure smaak van blessures kennen.
Misschien mag en kan je met maar één wedstrijd in het hele seizoen
dat het team compleet zonder blessures was niet meer verwachten.
Het lot heeft alleen besloten dat juist nu de bondscompetitie
heringedeeld wordt: de reserveklasse verdwijnt waardoor de laatste
van de 2e klasse-poule degradeert en terechtkomt in de 4e klasse. Bij
dames 1 willen de punten ook maar niet komen en degradatie is
jammer genoeg onontkoombaar.
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Gelukkig zijn er ook nog genoeg activiteiten te doen als het
waterpoloseizoen is afgelopen, dat is te zien aan de vele toernooien
waarvan de uitnodigingen te vinden zijn op de website. DWT
organiseert natuurlijk ook weer een toernooi het alom beruchte
taartentoernooi op 1e Pinksterdag. Waar er vorig jaar al geen ruimte
was voor overnachting is het nu echt onmogelijk. Het ziet er naar uit
dat de bouw nu echt begonnen is, wat ze gaan bouwen is alleen nog
een grote vraag?
Verder wordt er in het kader van ons 75-jarig jubileum een
reünietoernooi georganiseerd. Daarvoor zit in dit clubblad een heel
mooi formulier waar alles op uitgelegd staat. Veel plezier!

Geen training op…
• zondag 16 april: Pasen
• zondag 30 april: Koninginnedag
• vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Waterpoloënd de zomer door
Volgende maand, met mei op de kalender, gaat het zomerrooster in.
Dat betekent dat er vanaf 1 mei alleen nog gepolood kan worden op
dinsdagen en vrijdagen. Even alles op een rijtje:
dinsdagen van 2 mei - 27 juni
alle jeugdleden training van 19.00 uur tot 20.00 uur
alle senioren training – 20.00 uur tot 21.00 uur
vrijdagen van 12 mei - 23 juni
alle senioren en heren-jeugd van 20.30 uur tot 22.00 uur
In juli is er geen training. De laatste drie weken van augustus is er
training in De Houtvaart. Vanaf maandag 4 september beginnen voor
iedereen de trainingen weer op de normale tijden.

Baddienst en jurytafel in april
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Zaterdag 1 april
Niveau
NH.HE1
B.D2A
B.H2C
NH.HE1
D3.HE1

Heren 4 - AZVD 1
Dames 1 - De Snippen 1
Heren 1 - De Futen 1
Heren 3 - De Ham 4
Heren 2 - S.G. Haerlem'04 5

Baddienst: Louis
Aanv
.
18.30
19.15
20.00
20.45
21.30

Zaterdag 22 april
Niveau
NH.D3
B.D2A
B.H2C
D3.AJ3
NH.DA1

Pupillen - DAW Finenzo C
Dames 1 - S.G.Haerlem'04 2
Heren 1 - Katwijk 1
Heren-jeugd - ZPCH A
Dames 2 - Aquafit 1

Tafelbezetting

VSR

Harry, Sjaak, Achmed
Mustapha, Joost, Maarten
Gertrude, Fatima, Klara
Esmee, Roderick, Jan-Willem
Jan-Piet, Joris en Corneel

Jaap
Floris
-

Baddienst: Eddy en Thijs
Aanv
18.30
19.15
20.00
20:45
21.30

Tafelbezetting
Eddy en Thijs
Ingrid, Joke, Ilona
Dames 1
Heren 1
Heren Jeugd

Verslagen uit het Haarlems dagblad
20 februari

VSR
Ronnie
-
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27 februari dames 1

6 maart dames 1

13 maart dames 1

27 februari heren 1

6 maart heren 1

13 maart heren 1

Inspraakavond op 25 april
Inspraakavond! Klinkt misschien wat streng maar het gaat erom dat
je als speler je aanvoerder op de hoogte brengt van je speelwensen
voor het komende seizoen. Dus dit is je kans! Zeg tegen je
aanvoerder wat je wilt en in welk team je wilt spelen volgend jaar.
Met hem of haar bespreken wij ieders wensen. De teamindeling van
komend seizoen is voor een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat
dus weten wat je wilt!
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We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend
seizoen op 25 april in het clubhuis.
• Om 19.00 uur voor minipolo, pupillen, aspiranten en heren jeugd.
Ouders: u bent natuurlijk van harte welkom!
• Om 20.00 uur voor alle aanvoerders van seniorenteams en daarna
voor trainers.
Natuurlijk kun je ook, als je hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail
sturen naar marjolijnverbruggen@wanadoo.nl of even bellen: 023 –
531 41 20.

Reunietoernooi 13 mei: jij komt toch ook?
De uitnodigingen voor het reünietoernooi op 13 mei zijn verstuurd en
de eerste positieve reacties zijn inmiddels binnen. Uiteraard is
iedereen die nu speelt bij DWT ook van harte welkom. Zie de
speciale uitnodiging middenin dit clubblad om je aan te melden!

Schrijf je team in voor het nk powerplay!
ManMeer! – het maandblad van waterpoloënd Nederland –
organiseert zaterdag 17 juni de dames- en herenfinales van het NK
PowerPlay in het dolfinarium van Harderwijk. Hoe werkt het?
Je kunt met je eigen team inschrijven, maar ook met een
fantasieteam, met je oude polomaten of met een allstarteam met
spelers van verschillende clubs. Het niveau maakt niets uit.
Misschien kan een team dat actief is in de kring of een team van
‘oude vedetten' wel veel beter man meer / man minder spelen – want
dat is de bedoeling – dan de Kampioen van Nederland! Je hoeft in
ieder geval niet te zwemmen, de wedstrijden vinden plaats op één
doel!
Tijdens de voorrondes kun je ook meedoen aan andere wedstrijden,
zoals ‘wie heeft het hardste schot van Nederland?' en high five: de
beste 5-meter-schutter én keeper-penaltykiller. Na afloop van iedere
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voorronde is er een spetterend feest voor alle deelnemers en aanhang.
Schrijf je snel met een team in voor één van de regionale voorrondes
op:
• zaterdag 6 mei om 16.30 uur in Alphen aan den Rijn
• zaterdag 13 mei om 17.30 uur in Groningen
• zaterdag 27 mei om 16.30 uur in Ede
• zaterdag 3 juni om 18.30 uur in Eindhoven
Met zes man of vrouw en een keeper kun je al meedoen, dus wacht
niet langer en schrijf je nú in! De deadline voor inschrijving voor
teams is vrijdag 21 april a.s. Op www.manmeer.nl vind je meer
informatie

PINKSTERTOERNOOI ! !
op

zondag 4 juni
met sowieso
een taart voor ieder 25e doelpunt
en uiteraard
's avonds een wervelend feest!
met als thema

GOED FOUT
…alle gezelligheid van twee dagen in één dag…
– komen dus! –

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 Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Zuyderzee Masterscircuitte
Lelystad
Door: Corine Kalbfleisch
Op zaterdag 11 februari 2006 haalde Ok mij om half 4 af om naar
Lelystad te gaan voor de derde wedstrijd dit seizoen van het
bovenvermeld circuit. Onderweg haalden wij Donald Uytenbogaart af
uit Duivendrecht. Goed op tijd kwamen wij bij het zwembad "De
Koploper" aan. De organisatie was in handen van z.v. "De Houtrib".
Er schreven 39 zwemclubs in. Wederom had "Swol 1984" met 23
zwemmers, de meeste: deelnemers, met o.a. Mathilde Vink. De sfeer
was erg gezellig. De organisatie verliep vlot en de uitslagen werden
vlug bekendgemaakt. Donald werd wederom drie keer eerste in zijn
cat. H 55+.
Mijn resultaten waren vandaag D 50+:
100 m. wisselslag
in 1.44,4min.
50 m. rugslag
in 0.47,3min.
200 m. rugslag
in 3,49,8min.

le plaats.
le plaats.
le plaats.

Met drie le plaatsen en tijden die rond mijn inschrijftijden waren, ben
ik tevreden. Vooral de 200 m. rugslag ging erg lekker. (2 sec. sneller
dan mijn inschrijftijd. Donald en ik hebben veel punten verzameld
voor het all-round-klassement. Met een tevreden gevoel reden we
naar huis en om half elf zette Ok mij thuis af.
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Wijnproeverij
op 18 maart in het clubhuis van DWT
De clubhuiscommissie had gekozen voor een geheel nieuw activiteit
namelijk een wijnproeverij. We vonden het wel tijd voor een beetje
cultuur.
In het totaal waren we met 17 personen, dus een leuk groepje bij
elkaar. Aloys Wijckmans gaf tekst en uitleg over het maken, proeven
en ruiken van de verschillende wijnen.
De avond werd feestelijk geopend met een "bubbeltje".
Daarna zijn er diverse witte en rode wijnen geproefd. Bij deze wijnen
hadden we hapjes zoals flensjes met zalm, quiche en een lekker
stukje kaas. Tot slot was er een heerlijke dessertwijn. Deze is
genuttigd met perentaart en soesjes.
Een hele gezellige en interessante avond die zeker voor herhaling
vatbaar is.
Bij deze bedanken wij Aloys voor het slagen van deze avond.
Foto's van de avond zijn terug te vinden op de fotosite van DWT.
www.dewatertrapper.nl/fotoalbum
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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

31

Even een kleine update van
dames 2
Door: Marlinda
We zijn al weer bezig met de tweede helft van dit seizoen en we gaan
als een trein! Het gaat echt super goed met dames 2. We zijn aan het
begin van dit seizoen begonnen met een team die alle verloren
wedstrijden van seizoen 2004/05 nog in de benen had. We moesten
dus even op gang komen, maar we zijn er. We winnen nu alleen nog
maar. Ik weet al niet eens meer alle standen, maar de wedstrijden die
we in 2006 tot nu toe hebben gespeeld zijn allemaal gewonnen tot
afgelopen zaterdag (25 februari).
Afgelopen zaterdag moesten we tegen de nummer 1 van onze
competitie.
We zijn op tijd vertrokken om zo niet al te laat bij Alliance aan te
komen. Na de voorbespreking van Joke in de kleedkamer zijn we met
volle moed het zwembad in gestapt. Onze strategie was om veel te
zwemmen en gebruik te maken van de snelheid die in ons team zit.
Het eerste kwartje begint en helaas werd al snel duidelijk dat wij wel
veel sneller waren, maar door het hang- en trekwerk van de
tegenpartij is er niets van ons zwemmen terecht gekomen. Gelukkig
kwamen wij wel met 1-0 voor te staan.
Dit is natuurlijk een goed begin zo tegen de nummer 1. Helaas werd
Annette er al snel een keer tegelijk met haar tegenstandster
uitgestuurd en ook Ebelien kreeg woorden met haar tegenstandster
(toevallig beide keren dezelfde dame van wit!) en toen werd het
oneerlijk. Vanaf het voorval met Ebelien en haar tegenstandster werd
alles van ons afgefloten. Aan het einde van de wedstrijd zaten zowel
Ebelien als Annette met 3 x een persoonlijke fout op de kant!
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Wij hebben moeten knokken voor het doel van de tegenstander om
een doelpunt te kunnen scoren (wat uiteindelijk toch nog 4 x is
gelukt!) en bij ons voor het doel werden alleen p-tjes (=persoonlijke
fout) uitgedeeld. Gelukkig is onze manminder erg goed en heeft de
tegenstander hier niet van kunnen profiteren.
Wij hebben onze doelpunten in elk geval 1 maal uit een manmeer
situatie kunnen halen en verder gewoon door hard werken voor het
doel van de tegenstanders. Het doelpunt van Annette is voor mij het
mooiste doelpunt geweest. Zij zwemt met bal voor haar neus net voor
haar tegenstandster richting doel. Haar verdedigster ligt dus al op
haar benen en probeert haar bal over Annette heen af te pakken, maar
Annette zwemt stevig door. Omdat 1 tegenstandster Annette niet kan
tegen houden komt er een tweede tegenstandster aan om ook bij
Annette de bal af te pakken. Annette haalt het net tot de twee meter
met twee verdedigsters op haar nek. Ondanks de druk van de
verdedigsters haalt Annette nog net de kracht uit haar tenen om met
een drukbal de bal heel flitsent snel in het doel van de tegenstanders
te schieten. Top doelpunt en wat mij betreft was dit HET doelpunt
van de wedstrijd.
Ik vind dat ik nu mag schrijven dat wij, het dames 2 van DWT, met
4-4 gelijkspel het goed hebben gedaan tegen de koploper. We hebben
een goede manminder gespeeld, we hebben onze mond kunnen
houden tegen de scheidsrechters die zo ontzettend slecht floten en we
hebben ons niet laten kisten! Ik vind het een dikke pluim voor ons en
al helemaal voor de minder ervaren dames bij ons in het team. Zo'n
gevecht hebben we nog niet eerder meegemaakt en een 4-4 uitslag is
een winst voor ons.
Goed gedaan dames!!!!!
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Een bezoekje aan de Planeet
Door: Gé Luttikhuizen
Er zijn waterpolospelers, die zonder aanwijsbare reden bij een
wedstrijd niet komen opdagen. De rest zit er maar mee. Heel
vervelend als de ploeg krap in zijn spelers zit. Waarom gebeurt dit of
hoe komt dat? De spelers , die niet op komen dagen kun je verdelen
in een aantal groepen:
A geen zin en niet zeggen of bellen
B vergeten
C een wijziging niet hebben gezien, gelezen of door gekregen.
D op een verkeerd tijdstip of in een verkeerd bad aanwezig zijn
De eerste reden is zonder meer fout, dus dames en heren .... De
andere drie gebeuren gewoon en zijn niet te voor-spellen. Je denkt
een avondje lekker te poloën en dan ...? Punt D overkomt mijn
persoon eens in de tien/twintig jaar. Ontzettend irritant.
Jongstleden 11 februari 2006 was het dan zover. Sieb Visser zei een
paar dagen daarvoor nog: "We moeten zaterdag spelen om 19.15 uur
en eindelijk een beetje vroeg. Je komt toch zeker wel"? Ja, uiteraard
en waarom niet? Een beetje vroeg eten, op tijd de deur uit, zelfs
eerder dan normaal, en op naar de Planeet. Drie kwartier voor de
wedstrijd zit je dan op de tribune en nog geen DWT-er te zien. Er is
een aspiranten wedstrijd aan de gang. Daarna een dames wedstrijd,
die op een vreemd tijdstip begint. Dat kan natuurlijk allemaal wel,
want de wedstrijden daar-voor zijn natuurlijk uitgelopen. Heel
eigenaardig is het, dat er nog geen ploeggenoten van mij aanwezig
zijn. Om 19.15 uur weet ik het al en zit te balen alsof ik net een
gouden medaille op 0,01 seconde heb gemist. Voor de zekerheid toch
maar even vragen hoe het zit. De damescoach van de SGH-ploeg zit
vlak voor de tribune aan de zwem-badrand te coachen. Hij kent het
programma en weet dat DWT 5 tegen een SGH-ploeg moet en op dat
moment in het Boerhaave speelt Bedankt en komt er nog een leuke
wedstrijd? Ja, de SGH jeugdploeg jongens moet tegen "de
Snippen"uit Ouderkerk a/d Amstel. Dat komt dus goed uit en een
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mooie gelegenheid om te kijken of de hieronder staande opmerking 1
enigszins klopt.
De twee jeugdploegen laten een spannende en prettige wedstrijd zien.
Er wordt snel en goed gespeeld en de spelers, die gewisseld worden,
komen behoorlijk moe het water uit. SGH heeft in de eerste twee
partjes het initiatief en bouwt een voorsprong op van 4 - 1. In de twee
daarop volgende twee partjes gaat deze voorsprong verloren door
slecht plaatsen en schieten en winnen "de Snippen"met 5 - 6. Een
leuke wedstrijd waarbij de thuisclub verliest.
De tribune is voor een kwart bezet en dat publiek gedraagt zich
rustig. Echter drie toeschouwers vallen uit de toon. De eerste is een
aan de railing zittende man, die het eerste partje regelmatig iets roept
en commentaar heeft op het spelverloop en dan met name de
beslissingen. Na het eerste partje wisselen de scheidsrechters van
plaats en gaat één van hen naar de tribune. Zij verzoekt de man zijn
opmerkingen te staken. De tweede zit achter mij en is kaderlid van
Rapido; echtgenote en dochter zijn ook aanwezig. Twee partjes lang
zit de man regelmatig af te geven op de beslissingen van de
scheidsrechter. Zijn vrouw doet zwakke pogingen om dat te
temperen, maar helaas. Na een opmerking tegen hem, dat ik het een
leuke wedstrijd vind en hij erg partijdig is, houdt hij zich in. Als na
het laatste fluitsignaal de scheidsrechter langs de tribune loopt, klapt
hij in zijn handen en roept: "goed gedaan scheidsrechter". De scheids
staat stil en vraagt: "meent u dat?" Een ja komt niet over zijn lippen.
Terug naar huis lijkt mij wel aardig. Achter de tribune langs naar de
uitgang passeer ik een verdrietig kijkende vrouw. Waarom? Ze kijkt
nog verdrietiger tot huilens toe. Haar zoon speelt in de SGH-ploeg.
De derde toeschouwer heeft heel onplezierige opmerkingen naar en
over haar zoon geroepen en gezegd. Na de wedstrijd is zij naar deze
persoon gegaan om te zeggen, dat zij dat erg vervelend vind. Zij
krijgt zelf ook nog een veeg uit de pan. De jongen is hierdoor een
kandidaat met stip om van de vereniging af te vloeien.
Opmerking 1
In december 2005 mopperden enkele jeugdleden van DWT over een
wedstrijd, die zij in de Planeet gespeeld hadden tegen een jeugdploeg
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van SGH. Het publiek was heel onaangenaam bezig geweest. Veel
geloei tegen acties van onze jeugdspelers. Verschillende spelers van
heren vijf hebben aardig wat woorden moeten gebruiken om de
wrevel van de jeugdspelers wat weg te nemen.
Opmerking 2
Onderstaande stukje in het februari nummer van een ander clubblad
gelezen.
Het aanvangstijdstip op deze zaterdag in januari 2006 was 21.30 uur.
De plek is zwembad "de Planeet" in Haarlem-Noord. Ongelooflijk
laat, maar ja dat is nou eenmaal zo deze tweede competitiehelft. Van
de 10 wedstrijden beginnen wij er 8 om 20.30 uur of later. En alsof
dat nog niet genoeg was, kregen wij deze eerste wedstrijd te maken
met wat oponthoud. Voor ons werd een wedstrijd gespeeld van SGH
1, waarbij hun coach een nogal "opgewonden
standje"was en nou druk ik dit behoorlijk zachtaardig uit. Deze vent
ging dermate te keer tijdens zijn kansloze partijtje waterpolo tegen
hun veel sterkere tegenstander, dat deze vent een schandalige
vertoning neerzette voor zijn vereniging. Zelfs een gele en rode kaart
brachten hem niet tot rust. Hij bleef koken, toen hij het bad uit
verbannen werd, maar dat ook weer niet deed en "vrolijk"op de
tribune plaatsnam en door bleef gaan met aanwijzingen te geven aan
zijn plaatsvervanger. De scheidsrechters moeten geen prettige avond
gehad hebben, want het thuispubliek liet zich behoorlijk meeslepen
met deze "uitbundige"coach. Maar dit terzijde.
Opmerking 3
Nuttig voor speler en/of toeschouwer, die het nog niet weet.
Een scheidsrechter hoort bij het spel en past de spelregels zo goed
mogelijk en onpartijdig toe. Niet alles kan door deze official gezien
worden en vaak: wie ging het eerste in de fout of maakte als eerste de
overtreding? Enthousiast, partijdig, geloei, roepen, niet eens met een
beslissing, enz. is normaal, als het maar niet TE is.
Grof, beledigend of heel vervelend tegen de scheidsrechter en/of
tegen de bezoekende partij moet natuurlijk niet. In Haarlem-Noord
zijn ze waarschijnlijk op de verkeerde weg.

37

Een lange verrassingstocht
in den vreemde - 1
Door: Gé Luttikhuizen
Ex-waterpolospeler Lex van Gaale, heren vijf, heeft vorig seizoen
(voorlopig?) besloten niet meer aan de waterpolo-competitie mee te
doen. Het zat er al een beetje aan te komen. Langer dan vijftig jaar is
hij actief geweest in de zwemsport. De groep van zijn generatie
wordt steeds kleiner en dan komt er een ogenblik om eens wat anders
te doen. In 2005 heeft hij zich over laten halen om hulpgoederen naar
Afrika te brengen. Deze goederen gaan eerst per schip naar een
noord-afrikaanse haven en worden vervolgens met auto's in konvooi (
) naar hun bestemming gebracht. Dat zijn lange reizen met veel
avontuur en daarom ook aantrekkelijk om te doen. De leek, die daar
van z'n levensdagen niet komt, denkt meteen: hoe zit dat dan met die
wilde beesten? Vooral, die met grote en dikke poten en/of grote
klauwen en/of grote bek en/of heel snel en allemaal heel gulzig. Op
de televisie zijn ze vaak te zien. Vaak worden ze op een
niet-vreedzame manier in beeld gebracht. Kom je heelhuids uit zo'n
land, dan ben je ze niet tegen gekomen. Althans dat vermoed je dan.
Rond de jaarwisseling en op het moment dat Lex in oostelijk
Midden-Afrika zit hoor en lees ik drie berichten over dat gebied.
a. een waterschapsambtenaar van boven de vijftig is kandidaat met
stip om uit de organisatie te vliegen. Hij bereidt zich daarop
voor en heeft vorig jaar ook zo'n tocht georganiseerd, echter
vanuit Namibie in Zuidwest-Afrika naar M-Afrika en terug. Hij
weet te vertellen dat in het gebied waar Lex doorheen trekt de
meeste ongelukken gebeuren (+) door nijlpaarden.
b. In het NH Dagblad staat een berichtje over een droogte die
ergens in dat ontzettend grote gebied heerst. Tengevolge daarvan
is er een voedsel tekort voor o.a. nijlpaarden. Deze dieren
vechten onderling om voedsel, maar gaan ook aan het zwerven
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c.

In Tanzania komen steeds meer mensen wonen en blijven er
steeds minder savannes over met wilde prooidieren. Leeuwen
trekken daarom steeds vaker een landbouwgebeied binnen om
o.a. een wildzwijn te zoeken. Loopt daar toevallig een mens, dan
is deze de klos; veertig per jaar.

# Het konvooi bestaat uit een vrachtwagen MAN 8x8, een
verzorgingswagen MAN 6x6, een terreinwagen Toyota Landkruiser
en twee Yamaha motorfietsen
De MAN 6x6 is een vrachtwagen met zes afzonderlijk aangedreven
wielen. De laadbak is omgevormd tot een klein vertrek met keukentje
en proviand-opslag. Tussen dit achterdeel en de bestuurscabine is een
verhoogde cabine voor extra passagiers. Zij hebben een fantastisch
uitzicht en staan in kontakt met de bestuurscabine. Achterop de
wagen zit, stevig vastgezet, een Yamaha XT ruw-terrein-motor. Deze
wordt gebruikt als verkenner, indien het terrein zeer moeilijk
begaanbaar is.

Een lange verrassingstocht
in den vreemde - 2
Toeren in Afrika in dec. 2005 en jan. 2006
Een vrouwelijk lid van de expeditie houdt een dagboek bij, waarvan
hieronder een uittreksel.
Dinsdag 3 januari 2006: Marlou heeft geregeld dat we vanavond in
het restaurant eten. Lekker makkelijk, want we zijn waarschijnlijk
pas om 18.30 uur terug van de verrassingstocht.
Om 15.00 uur halen we de gids op bij het hoofdkwartier en begint
onze verrassingstocht. We zijn benieuwd wat voor dieren we te zien
gaan krijgen. Het eerste gedeelte rijden we aan de rand van een
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enorme grote vlakte door het bos. Af en toe zijn er doorkijkjes en we
spotten (foto maken) de eerste giraffe. Dat belooft nog wat. Vlak
voordat we een open vlakte opdraaien, heeft de MAN6 een lekke
band. Een gemeen (!) uitstekende tak is de boosdoener. Maar het is
hier niet vervelend om te moeten wachten. Marlou heeft de prijsfoto
van de dag gemaakt, want zij heeft een luipaard in een boom op de
gevoelige plaat vast gelegd. Terwijl ze het vertelt, gelooft niemand
het, maar de foto liegt niet. Wat een geluksvogel. Op de vlakte lopen
een aantal kuddes olifanten, zebra's, buffels en nijlpaarden. Dit is het
echte safarigevoel. De vlakte waar we rijden is de rand van Lake
Katavi. Maar het water is ver te zoeken. Misschien dat er midden op
nog iets te vinden is, maar het ziet eruit als een begroeid moeras.
Doordat het wat later op de middag is, geeft de zon een prachtige
kleur aan alle beesten die we zien.
De kudde olifanten die we te dicht naderen, zijn daar niet van
gediend. Ze kijken naar ons met flapperende oren en maken veel
herrie. Gelukkig kiezen ze er toch voor om het bos in te lopen in
plaats van ons te benaderen. Een grote kudde nijlpaarden die lekker
lag te poedelen schrikt van ons en verlaat rap hun modderpoel. Een
jong van ongeveer een week oud hobbelt er achteraan. Wat zien ze er
op een afstand toch grappig uit. Nadat we 2 uur over de vlakte
hebben gereden, maken we een doorsteek door het bos en gaan naar
een ander gedeelte van het park. Dit gedeelte is veel vochtiger en er
zijn behoorlijk wat modderpoelen waar we langs moeten. Onderweg
zien we eindeloos veel nijlpaarden en giraffes. De tijd gaat dringen
en het wordt later en later. Maar het blijkt dat het nog een fors eind is
dat we te rijden hebben. Ondertussen wordt het donker en het rijden
moeilijker.* Af en toe is de weg/pad moeilijk te volgen, maar de gids
blijft volhouden dat we op de goede route zitten. De modderpoelen
zijn steeds moeilijker te zien en af en toe worden we erdoor verrast.
Veel gas geven is dan het enige devies en maar hopen dat je niet vast
komt te zitten. Af en toe lukt dat maar net en de bestuurders rijden
met klotsende oksels. Om 20.30 uur zijn we eindelijk terug in het
kamp na een hachelijke laatste twee uur rijden.
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Het eten staat al op ons te wachten en iedereen valt hongerig aan. De
tocht was mooi, maar te lang. Iedereen is gesloopt en gaat vroeg naar
bed.
Zondag 15 januari 2006. De groep landt om 11.30 uur op Schiphol.
* Hier had dus de Yamaha ruw-terrein-motor ingezet moeten
worden ! ! !

Van de clubhuiscommissie
Door: Stefan Woolthuis
Dan kan jij mooi wat in het clubblad schrijven, ik schrok wakker. Ja,
dat is goed. Zonder dat ik de pen heb, toch maar een stukje dan. Zal
ik me nog voorstellen? Nee, dat dacht ik ook. Door Mieke gevraagd
en daarna eerst door de hele commissie ondervraagd, ben ik geloof ik
door de ballotage heen gekomen. Wat mij opviel dat de
clubhuiscommisie zo’n grote werkgroep is, zo zouden ze best iemand
aan de polo kunnen uitlenen maar ja die hebben waarschijnlijk ook
mensen zat.
Een hoop activiteiten bij deze commissie, behalve een drankje
organiseren ze hier ook lang lid avonden, wijnproeverijen,
paasbingo’s en disco feesten. In mijn herinnering probeerden we dat
altijd uit te besteden, maar het is natuurlijk wel leuk om iets te
organiseren. Vooral met al die aardige barmedewerkers die elke week
maar weer achter de bar staan. En vergeet de achterwacht niet, een
mooi systeem waarmee je tijdens je bardienst toch gewoon je
wedstrijd kunt spelen. Dan nog even het volgende: Met de huidige
prijzen voor koffie en thee zijn wij echt genoodzaakt deze
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daadwerkelijk af te rekenen. Dus geen smoesjes meer dat deze gratis
is voor selectiespelers of dat je straks betaald, anders gaat de prijs
van de Adriaan omhoog. Ge zijt gewaorschauwd!

Jubileum verhaal
Dat DWT van oorsprong een katholieke vereniging is, is bij de
meesten wel bekent. Je kan namelijk bij de voorzitter nog steeds
aflaten kopen die altijd weer goed zijn voor een mooie windhandel.
Het volgende stukje, uit het clubblad van februari 1956, geeft onze
katholieke achtergrond weer die mooie paarse kleur.

BESTE WATERTRAPPERS
Jullie hebt nog nooit gezien, dat er iemand ‘een slag' heeft uitgevonden, om
door de lucht te kunnen vliegen. Je zoudt daarbij zo'n hoeveelheid lucht
moeten verplaatsen, dat het menselijk lichaam op dat kussen van
verplaatste lucht bleef drijven. Dit is met eigen lichaamskracht niet te
bereiken. Je hebt daar een motor voor nodig en een groter draag vlak. Dat
is bij zwemmen heel wat anders. En dat zit hem in de wet van het soortelijk
gewicht, zoals je dat op school leerde. Het soortelijk gewicht van water is
ook minder dan dat van je lichaam. Door de verplaatsing van zoveel liters
water door je lichaam wordt je daardoor zoveel lichter, als de verplaatste
vloeistof weegt. Maar dit verschil is niet zo groot, zodat met een bepaalde
lichaamsbeweging, je gemakkelijk aan de oppervlakte blijft, ja met een
lichte handbeweging blijf je zo al drijven, als je op je rug ligt.
En toch ben je er nog niet met deze natuurkunde–les. Al ken je met je
verstand al deze wetten; al ken je precies met tellen erbij de arm en
beenbewegingen, daarmee blijf je nog niet met je hoofd boven water.
Immers kennen is nog niet voldoende, daarbij moet ook de wil komen. Ja
de wil is hier nog voornamer, dan het weten. Want kleintjes, die nog niet
veel van al die
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natuurkunde snappen, zwemmen er toch maar duchtig op los. Hoe komt
dat? Omdat ze willen. En als eenmaal de vrees, bij sonmige de angst
doorbroken is, die deze wilsdaad eist, dan komt de vreugde van het te
kunnen. Weet je nog je trots, toen je de eerste keer ‘het diepe' was
overgestoken!
Jullie zult zeggen: wat bedoelt U nu met heel die uiteenzetting? Misschien
hebben de ouderen het al begrepen. Het is het punt, waar ik zo graag
telkens weer opnieuw met jonge mensen over spreek, en wat ik ook op
jullie feest in de preek heb gezegd (misschien ben je het al weer vergeten)
WILLEN ! ! !
Dit geldt voor heel je leven. Als je iets wil bereiken, dan moet je WILLEN.
En als je weet, dat het voor jou bereikbaar is, dan komt het maar aan op het
willen. Nu is het zo eigenaardig, dat die wil op een bepaalde leeftijd. zo
graag verslapt en opziet tegen inspanning. Sommigen hebben zoiets als
watervrees bij het zwemmen, als het gaat over andere moeilijke dingen! Ik
ken die moeilijke sommen toch niet. Van die algebra snap ik toch geen lor.
Ik leer die franse taal toch nooit goed. En dan zij er nog heel andere
moeilijkheden, die in je ziel steken en waar je niet graag over praat. Ik
bedoel daarmee de inwendige strijd, die een heleboel mensen voeren, om
rein te blijven. En zeggen ze maar weer; ik kan niet anders, ik ben nu
eenmaal zo. En ze geven toe en vallen telkens weer en krijgen een hekel
aan zichzelf.
Kom vooruit niet zo slap. WILLEN ! ! !
Jouw willen wordt ondersteund toor de genade van God. Dit vormt weer
een heel nieuwe onderwerp. Maar daar moet jij je dan ook voor openzetten.
Jij moet de Goddelijke middelen gebruiken van de H.H.Sacramenten. Maar
daar hebben we het wel weer eens een andere keer over!
P.G. van Zijp
- Geestelijk Adviseur -

Alles is in volledige versie na te lezen op www.dewatertrappers.nl
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De Haarlemse sportpas.
Door: Kitty
Sportsupport Haarlem probeert op allerlei manieren de jeugd van
Haarlem en omstreken aan het sporten te krijgen.
Maar……..wat is nu een sport die jij leuk vindt?
Bij DWT mag je altijd al een paar keer zomaar meedoen, om te
"proeven"" of je het wel echt leuk vindt. Maar, niet alle
sportverenigingen bieden deze service aan. Daarom is de sportpas in
het leven geroepen. De basisscholieren van groep6 en 7 krijgen aan
het einde van het schooljaar een mooi boekwerk van sportsupport
met uitleg van diverse sporten. Via een inschrijfformulier kunnen zij
zich dan voor maximaal vier sporten opgeven. Elke sport mag vier
maal worden uitgeprobeerd voor het luttel bedrag van zes euro.
Is dat nu geen leuk idee?
DWT deed dit jaar (2005-2006) voor het eerst mee. We brullen wel
altijd, dat we te weinig water met te veel kinderen hebben. Maar
toch….
Het is een ludieke manier om onze sport onder de aandacht van het
grote volk te brengen.. Alle sportsectoren hadden voor twee periodes
ingeschreven. Dat was maar goed ook, want voor de eerste periode
hadden zich voor waterpolo 28 kinderen aangemeld en voor
synchroonzwemmen 42!
Waar laat je zoveel zwemmers? Wie moet daar les aan geven? Dit
was natuurlijk wel een luxe probleem.
Bij synchroonzwemmen verliep alles, mede dank zij de werkgroep,
vlekkeloos. Zowel bij de opvang, de kleedruimtes als op de zaal.
Alle sportsectoren hebben wel een paar nieuwe leden overgehouden
aan deze actie.
Een reden temeer om volgend jaar weer mee te doen, al is het alleen
al om ons cluppie te promoten!

Verenigings informatie
Contact adressen

Zwemuren

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

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

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

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
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.15-08.45 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
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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