


N  5 mei  2006o

Jaargang 66

Redactie

Michael Woolthuis

Vaste medewerkers

Stefan Woolthuis

Familie Tijman

Robbert Henrichs

Kopij 

De Waterdroppels wordt

hoofdzakelijk samenge-

steld uit kopij geschreven

door  DWT’ers. Dus ook

uw bijdrage is van harte

welkom.

Als uw bijdrage voor de

vijftiende van de maand

binnen is dan staat het al in

het eerst volgende blad.

De redactie behoudt zich

het recht voor ingezonden

artikelen aan te passen

en/of in te korten.

Kopij kan je opsturen:

T.a.v. M Woolthuis

Glasblazersstaat 19;

2011 AP Haarlem, 

of e-mailen naar:

clubblad@dwt-haarlem.nl

Reclame

Teun Weustink

Tel. 023 -531 11 78

DWT website:

www.dwt-haarlem.nl

De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële tijdschrift
van zwemvereniging ‘De Watertrappers’

(DWT) en komt tien keer per jaar uit.

In dit nummer:

Een voorzet van . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Contactpersoon seksuele intimidatie . . 3
Wedstrijdzwemmen . . . . . . . . . . . . . . . 5

Uitslag Competitie deel 4
Laatste ronde competitie, net niet

gedegradeerd! . . . . . . . . . . . . . . . 7
Voorbereidingen Nieuwjaarsshow . . . . 8
Zaterdag 14 januari 2006 . . . . . . . . . . . 9
Belangrijke data synchroonzwemmen 11
Van de polocommissie . . . . . . . . . . . . 14

Geen training op 5 mei; 13 mei:
Reünietoernooi; Verslagen uit het
Haarlems dagblad; Trainen vanaf
30 april op andere tijden

Paasbingo 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Master nieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Minipolotoernooi "De Reuring" . . . . 18
Jubileum verhalen . . . . . . . . . . . . . . . 21

Internationaal waterpolo tournooi.
Verenigings informatie . . . . . . . . . . . 24



  2

Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De 75e algemene ledenvergadering zit er op!
We kunnen vaststellen dat DWT na 75 jaar nog
springlevend en gezond is. Ook 2005 was een
jaar om tevreden op terug te kijken, zowel
sportief, organisatorisch als financieel. Geen
reden voor het bestuur om achterover te leunen want we zullen de
komende jaren hard moeten werken om te behouden wat we hebben
opgebouwd.

In het beleidsplan hebben we aangegeven waar we in 2009 willen
staan:

· Ledenaantal van 515
· Aantal kinderen (4-12 jaar) in de sportsectoren op het niveau

van 2000
· Uitstroom tieners (12-18 jaar) terugbrengen tot 10% per jaar
· 20% leden 12-25 jaar dat actief is binnen meerdere

sportsectoren
· Financiële reserve van 50% van de begroting

Ambitieuze maar realistische doelen die we willen bereiken door elk
jaar een aantal dingen op te pakken die beter kunnen. In de vorige
waterdroppels heb je kunnen lezen welke zaken we in het seizoen
2006/2007 willen oppakken.

Maar belangrijker nog dan een actieplan is de betrokkenheid van alle
leden en vrijwilligers die actief zijn voor de vereniging. Alleen als we
samen werken aan het verbeteren en versterken van de vereniging
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kunnen we onze doelen halen. Het bestuur wil daarom iedereen
bedanken die zich voor DWT inzet.

Contactpersoon seksuele
intimidatie

Het bestuur van DWT heeft beleid gemaakt rondom seksuele
intimidatie.
Naast een klacht regeling en een draaiboek voor incidenten, is de
KNZB benaderd voor het onderzoeken en behandelen van de
klachten t.a.v. seksuele intimidatie. Binnen de club is er een
contactpersoon benaderd, die het aanspreekpunt is voor slachtoffers
of getuigen die een klacht of melding doen en door kan verwijzen.
Mij is gevraagd om deze contactpersoon te zijn.

Ik ben Ebelien Brander en waterpolo bijna 20 jaar bij DWT.
Ik heb het aanbod aangenomen omdat ik  het belangrijk vind, dat
iedereen zich veilig voelt binnen onze club.
Indien er situaties ontstaan waarbij iemand zich niet prettig of veilig
voelt, dan kan er contact met mij opgenomen worden door zowel het
slachtoffer als de getuigen via telefoon nummer 023-5248215 of
e-mail  vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl. Samen nemen we de
klachtenprocedure door en bespreken we of er verdere begeleiding
noodzakelijk is.

Ebelien Brander



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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Wedstrijdzwemmen
Zwemmers presenteren goed tijdens de 4e
ronde van de competitie!!
Door: Aloys Wijckmans

Voor de 4e ronde van de competitie moest er naar Zaandam gereisd
worden. Een bijna voltallige ploeg verscheen er aan de startblokken,
waarbij Andre en Marcel de coaching aan het bad voor hun rekening
namen.
Er werden veel pr's gezwommen en soms ook ‘vette' pr's, er vlogen
soms vele seconden af en dat was zeer verheugend.  Bij de dames/
meisjes was Mara het meest succesvol, gevold door Anouk. Annete
wist haar zus te verslaan op de 100m vlinderslag en werd zo derde.
Goede pr's voor o.a.: Daphne  (ondanks de waterpokken!), Halise,
Romie en Eva.
Bij heren / jongens was er de ‘wedergeboorte' van Roy! Verder
bereikte Denzel voor het eerst het podium en zwom hij op de 100m
schoolslag naar een 3e plek. Op de 100m vrij verbeterde hij zijn tijd
met maar liefst 7 sec en werd daarmee 4e. Ook Roland en Souffiane
waren weer ruim sneller maar haalden nog net niet het podium.
Van de 14 verenigingen eindigden wij deze keer op de 7e plek en in
het totaal staan we op de 9e plaats.

De medailles waren voor:
1 :  Mara, en Wouterste

2  : Mara, Ismaïl en Anouke

3  : Anouk, Annette, Denzel, Yunuse

Uitslag Competitie deel 4
19-03-2006 te Zaandam
Prognr: 4 100m Vrijeslag m. min. 6 e.l.
1 Mara Burden 1.15.23*
2 Daphne Romeijn 1.23.41
3 Eva Visse 1.32.46*

4 Natalja Klinkenberg 1.32.96*
5 Halise Gultekin 1.37.44*

Prognr: 5 100m Vrijeslag j. minioren 6 e.l.
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1 Denzel Krommendam 1.24.12*
2 Soufiane Ridouani 1.25.31*
3 Mohamed Ridouani 2.00.69*
4 Maarten Tool 2.01.78

Prognr: 6 50m Rugslag m. junioren 2 e.l.
1 Anouk Nulkes 0.36.65
2 Amanda Klinkenberg 0.37.19*
3 Susanne van Kleef 0.39.54*
4 Angela Gooijer 0.40.53*

Prognr: 7 50m Rugslag j. junioren 2 e.l.
1 Yunus Karaca 0.39.11*
2 Roland Hoogenboom 0.49.87*

Prognr: 8.1 50m Schoolslag m. jeugd 2 e.l.
1 Fien de Vries 0.42.64
2 Merel Visser 0.46.30

Prognr: 9.1 50m Schoolslag j. jun. 4 e.l.
1 Wouter van de Bor 0.36.10
2 Roy Kokkelkoren 0.36.28*
3 Yunus Karaca 0.43.08

Prognr: 10 100m Wisselslag m. sen. 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 1.21.68*
2 Jody Kokkelkoren 1.32.84
3 Ceyda Karaca 1.34.64

Prognr: 11 100m Wisselslag j. jeugd 2 e.l.
1 Ismail Erkan 1.10.47*

Prognr: 12 100m Vlinderslag D
1 Annette Knape 1.19.39*
2 Nicolette Knape 1.20.63*

Prognr: 13 100m Vlinderslag H
1 Dennis de Graaf 1.09.82*
2 Peter van de Bor 1.25.23
3 Kamiel Delpeut 1.30.61*

Prognr: 15 100m Schoolslag m. min. 6 e.l.
1 Mara Burden 1.38.54*
2 Daphne Romeijn 1.44.38
3 Natalja Klinkenberg 1.50.53
4 Eva Visser 2.02.96*
5 Halise Gultekin 2.04.20

Prognr: 16 100m Schoolslag j. min. 6 e.l.
1 Denzel Krommendam 1.44.07*
2 Soufiane Ridouani 1.56.43
3 Mohamed Ridouani 2.06.54*
4 Maarten Tool 2.18.65*

Prognr: 17.1 100m Wisselslag m. jun 2 e.l.
1 Anouk Nulkes 1.22.33
2 Susanne van Kleef 1.25.22*
3 Amanda Klinkenberg 1.26.34*
4 Mara Burden 1.32.00*

Prognr: 18.1 100m Wisselslag j. jun 2 e.l.
1 Yunus Karaca 1.22.90*
2 Denzel Krommendam 1.39.80* RH
(disk)
3 Soufiane Ridouani 1.46.46

Prognr: 19 200m Vrijeslag m. jeugd 2 e.l.
1 Fien de Vries 2.37.29*
2 Angela Gooijer 2.50.50
3 Merel Visser 3.00.41*
4 Daphne Romeijn 3.13.13*

Prognr: 20 200m Vrijeslag j. junioren 4
e.l.
1 Roy Kokkelkoren 2.23.11*
2 Wouter van de Bor 2.23.66*
3 Roland Hoogenboom 2.57.90

Prognr: 21.1 100m Schoolslag m. sen 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 1.30.50
2 Anouk Nulkes 1.36.27
3 Ceyda Karaca 1.39.22
4 Jody Kokkelkoren 1.46.54

Prognr: 22.1 100m Schoolslag j. 2 e.l.
1 Ismail Erkan 1.24.27

Prognr: 23.1 50m Rugslag D
1 Annette Knape 0.37.62
2 Nicolette Knape 0.37.95*

Prognr: 24.1 50m Rugslag H
1 Peter van de Bor 0.32.50
2 Dennis de Graaf 0.35.48
3 Kamiel Delpeut 0.41.13

*   : Verbetering eigen tijd.
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Laatste ronde competitie, net
niet gedegradeerd!
Door: Aloys Wijckmans

Helaas was de laatste ronde minder goed verlopen dan de 4  ronde.e

Het blijkt dat we in de breedte te smal zijn. Het aanbod van
zwemmers is niet gelijk verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën.
Bij de minioren zijn  er te weinig nieuwe zwemmers.
Als er een paar zieken zijn dan blijkt dat in de breedte bijna niet op te
vangen.
Zondag 9 april reisden we vol goede moed af naar Alkmaar. Al
meteen bij het eerste nummer, een estafette, ging het mis; de heren
werden gediskwalificeerd. Die middag volgende er nog een aantal
diskwalificaties en dan wordt het moeilijk.
Gelukkig was er ook nog succes. Er werden de nodige pr’s
gezwommen en ook waren er medailles. 
Anouk Nulkes haalde maar liefst 3 keer het podium: 2  op de 100me

vrij in 1.08.56 (pr), 2  op de 50m rugslag en 3  op de 100m rugslag. e e

Mara burden  was 2 keer succesvol: 2  op de 50m vlinderslag en 3e e

op de 50m vrijeslag.
Bij de heren werd de herboren ‘Roy’ 1  op 100m wisselslag. ste

Wouter werd op die afstand 3 . En van de heren was Ismaïl het meeste

succesvol met twee 2  plaatsen: op de 100m vrijeslag en de 50me

rugslag.
Een aantal pr’s van de overige zwemmers:
Annette 1 sec. sneller op de 200m wisselslag
Daphne 7 sec. sneller op de 50m vlinderslag
Tessa een pr op de 100m vrijeslag
Angela 3 sec. sneller de 100m vrijeslag
Amanda 2 sec sneller op de 100m vrijeslag
Dennis 4 sec. sneller op de 200m wisselslag
Roland 7 sec. sneller op de 100m vrijeslag
Soufiane 3 sec. sneller op de 50m vrijeslag en 5e
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Voorbereidingen
Nieuwjaarsshow
Door: Ingrid.

Na de grote vakantie zijn de trainers begonnen met het oefenen van
de Nieuwjaarsshow. De trainers waren al veel eerder begonnen met
de muziek en de choreografie. Zij hebben als thema Shrek gekozen.
Alle meiden, van groot tot klein, doen mee in de show. Elke zaterdag
wordt een klein deel van de tijd besteed aan de show zodat stukje bij
beetje de show vorm gaat krijgen.
In het weekend van 24/25 september 2005 verzamelen alle meiden en
begeleiders zich bij het zwembad en vertrekken we voor een
trainingsweekend naar Zeist. Daar aangekomen laten wij de tassen
nog even in de auto om eerst een droogtraining te gaan doen. In de
gymzaal wordt voor het grootste deel de show in de hoofdjes
gestampt (figuurlijk). Het lukt allemaal aardig!
De begeleiders hebben inmiddels het een en ander doorgenomen met
de beheerder(s) van het complex en na de droogtraining gaan wij
eerst de vertrekken inspecteren. Er is een grote zaal met keuken en
aan beide zijden van de zaal is een gang met slaapvertrekken. De
senioren en junioren gaan aan een kant van de zaal en alle andere
meiden gezellig bij elkaar op de andere gang. Ook de begeleidster
slapen hier. Na de lunch gaan we met zijn alle naar het zwembad en
volgt de eerste training van dat weekend in het water. Het is hard
werken voor zowel de meiden als de trainers vooral als je je bedenkt
dat de trainer die het allemaal voor elkaar moet krijgen dit weekend
zich niet echt lekker voelt!
Voor het avondmaal staat Nasi op de kaart en de meiden laten zich
dit dan ook goed smaken. Ook na het eten wordt er weer "droog"
getraind. Ondanks dat ze hard moeten werken hebben de meiden
natuurlijk ook veel lol onderling en dat moet ook wel want het is
natuurlijk ook als een gezellig weekend bedoeld. De kleinste meiden
moeten als eerste naar de slaapkamer toe.
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De volgende dag hebben we weer een aantal droogtrainingen en 's
middags in het zwembad. Al met al hebben we heel veel lol gehad en
we hebben keihard getraind.

Zaterdag 14 januari 2006

Rond 10:30 uur verzamelen in het clubhuis. De haren worden in twee
knotjes boven de oren gedaan en dan flink in de gelatine. De nagels
worden "shrek"groen gemaakt en natuurlijk wordt er nog even
geoefend. Rond de klok van 12:00 uur vertrekken we naar Alkmaar.
Daar aangekomen gaan we ons omkleden want de generale repetitie
staat om 13:30 uur gepland. En sorry dat ik het moet zeggen meiden
maar ………………… de generale repetitie zag er niet echt goed uit.
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De haren worden na de generale nogmaals bewerkt met gelatine met 
groene glitter erin. Dit geeft het haar een mooie groene glitter look en
nu is het wachten op het begin van de show. Langzamerhand komen
de eerste bezoekers binnen en de spanning bij alle aanwezigen stijgt.
Omdat wij na de pauze op moeten kunnen wij nog redelijk rustig op
de tribune plaats nemen. Lichten uit spot aan en daar komt de eerste
ploeg. Alles gaat goed en het publiek is enthousiast. De
synchroonzwemsters uit andere ploegen juichen en klappen om het
hardst als moeilijke onderdelen zoals liften goed gaan. Voor de pauze
is als afsluiter gepland het "Synchro Upstream team"gepland en dit
bestaat uit 6 mannen en 2 vrouwen en vooral de mannen (terecht,
zien er goed uit) krijgen een groot applaus en net zoals voorgaande
shows zijn zij een groot succes. 
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Na de pauze zijn wij aan de beurt. En met zweet in onze handen
kijken we toe want de afmetingen van dit zwembad zijn anders dan 

ons eigen zwembad dus we hebben kleine aanpassingen moeten
maken maar het gaat ontzettend goed en we zijn dan ook terecht trots
op alle meiden.

In de avond wordt alles nog eens dunnetjes overgedaan voor weer
andere familieleden, vriendinnetjes, vriendjes etc. Kortom we kunnen
spreken van een geslaagde Nieuwjaarsshow en kijken dan ook vol
verwachting uit naar de volgende...... in 2008!

Belangrijke data
synchroonzwemmen
Door: Ingrid.

Ten tijde dat dit clubblad bij jullie op de deurmat valt, duurt het
ongeveer nog anderhalve maand voordat de grote vakantie gaat
beginnen. Het wordt dus de hoogste tijd om wat belangrijke data door
te gaan geven. Dus niet lezen en dit clubblad wegleggen, maar even
overschrijven in de agenda's.

Zaterdag 8 juli 2006 is de demonstratie van synchroonzwemmen. Dit
vindt plaats tijdens de zaterdag training. Iedereen die een keer wil
komen kijken is bij deze alvast uitgenodigd. Jullie krijgen alle
muziek uitvoeringen die afgelopen seizoen zijn gezwommen op een
wedstrijd te zien. 

Dinsdag 18 juli 2006 is de laatste dinsdag training in het
Boerhaavebad voor de grote vakantie.
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Zaterdag 22 juli 2006 zijn de onderlinge wedstrijden. Het is dan de
bedoeling dat de zwemsters zelf een uitvoering (duet of groep)
maken en deze ook laten zien aan de meest ervaren juryleden die
DWT bezit (lees: ouders). Dit is ook meteen de laatste zaterdag
training voor de grote vakantie.

Meer informatie over de demonstratie en de onderlinge wedstrijden
wordt tegen die tijd verstrekt.

Vanaf dinsdag 5 augustus 2006 is het afgelopen met de grote
vakantie en beginnen de trainingen weer volgens het normale
schema.

Nieuw dit jaar zijn de Houtvaart trainingen. Vanaf dinsdag 25 juli is
er één keer in de week een uur lang training in de Houtvaart. Deze
training is niet voor alle zwemsters verplicht.

Indien je in de aanloop ploeg zit mag je lekker vakantie vieren en
zien we je pas weer vanaf 5 augustus.

De meiden in de leeftijdsgroep age-I mogen komen trainen indien ze
dit willen.

Voor alle zwemsters in de leeftijdsgroep age-II, junior of senior
worden wel verwacht in de Houtvaart, mits je natuurlijk niet op
vakantie bent. Mocht je nu niet precies weten in welke groep je zit,
dan kan je dat even navragen bij Linda of Ingrid. 



Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.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

Het seizoen zit er weer op. De laatste kaarten
zijn geschud. Heren 3 is knap kampioen
geworden, nogmaals gefeliciteerd mannen!
Een en ander is gevierd, net als het
rodelantaarnfeestje van heren 1 en dames 1.
Degradatie is voor beide teams helaas een feit,
maar niet getreurd. Plezier geeft immers zicht op prestatie, dus
misschien is er dit jaar gewoon wat minder goed gekeken. Aan de
inzet van de coaches, trainers en spelers kan het niet liggen. 

Volgend jaar gaan we er weer tegenaan. Nu is het tijd voor het
reünietoernooi op 13 mei, het pinkstertoernooi op 4 junien naar alle
waarschijnli jkheid een aantal  zomertoernooien. Op
www.dwt-haarlem.nl staat een overzichtje van alle uitnodigingen die
we hebben gekregen. 

Om de jeugd nog meer bij de club te betrekken reizen pupillen,
aspiranten en jonge dames half juni af naar Deventer voor… het
Koekstadtoernooi. Dit is speciaal voor de jeugd en goed
georganiseerd. Lol en prestatie zullen hand in hand gaan. Wil je mee,
kijk dan even op de DWT-site of vraag Mieke, Bart, Fokkelina,
Ronnie of Rob ernaar.

Veel plezier!

Geen training op 5 mei
Op vrijdag 5 mei is er geen training vanwege Bevrijdingsdag.

13 mei: Reünietoernooi
Het reünietoernooi op zaterdag 13 mei belooft een leuk evenement te
worden.
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27 maart Dames 1 27 maart Heren 1 10 april Heren 1

Er zijn genoeg aanmeldingen binnengekomen om er een gezellige
boel van te maken. Heb je je nog niet ingeschreven, doe dit dan nog
even.

*** HET IS JE LAATSTE KANS! ***

Het toernooi begint om 18.00 uur, het clubhuis is vanaf 17.00 uur
geopend.
Tijdens en na afloop van het toernooi is er tijd voor een hapje en een
drankje.
Aanmelden kan via waterpoloreuniedwt@hotmail.com, via de
inschrijflijsten bij de bar in het clubhuis of bel Carry Muylaert (023)
524 00 87.

Verslagen uit het Haarlems dagblad

Trainen vanaf 30 april op andere tijden
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
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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 op
dinsdag- en donderdagavond training in De Houtvaart. Let op: dit is
alleen voor senioren. Vanaf maandag 4 september beginnen voor
iedereen de trainingen weer op de normale tijden.

- waterpolo -

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! –
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Paasbingo 2006

Het was weer eens tijd om een bingo te organiseren, de
clubhuiscommissie had ervoor gekozen om dit met Pasen te doen.
Daarom werd Rob in een heus echt Paaspak gehesen. Hij heeft samen
met assistente Toos de twee bingorondes, met een prachtig
(professioneel) Bingoapparaat, en de loterij verzorgt.
Het was een gezellige en sfeervolle avond. Er waren vele prijzen
voor alle leeftijden, wat dit jaar wel leuk was dat de jeugd goed was
vertegenwoordigd. Zelfs was er een baby te bewonderen.
Kortom het was een gezellige avond!
De foto's zijn terug te vinden op de fotosite van DWT.

De clubhuiscommissie

Master nieuws
Door: Corine Kalbfleisch

Zuyderzee Masterscircuit te Heerenveen.
Op zaterdag 18 maart 2006 werd de vierde wedstrijd georganiseerd in
het bovenvermelde circuit. Om half elf haalde Ok mij van huis af en
we reden naar Donald in Duivendrecht. Daar hebben we koffie
gedronken en even later arriveerde een zwemmer van Donald zijn
club. Met z'n vieren reden we voorspoedig naar Heerenveen. Het was
al gezellig druk bij het aanmelden. Om 14.15 uur begon het
inzwemmen. De wedstrijden werden voor het laatst gehouden in het
zwembad "De Telle". Volgend jaar komt er een nieuw zwembad in
Heerenveen. De organisatie was in handen van de H.Z.& P.C.
Heerenveen. Deze zwem-club bestaat nu 75 jaar, vandaar dat iedere
deelnemer een vaantje heeft gekregen als aandenken. Er deden veel
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verenigingen mee. Ook waren enige bekenden aanwezig, zoals
Mathilde Vink, Tineke Traa en Tineke van Diggelen. Edwin van
Norden probeerde een Europees record te zwemmen op de 100 m.
wisselslag, maar dit lukte hem net niet. Jammer! Donald was
vanouds op dreef met punten verzamelen in zijn categorie H 55+.
Ik had deze keer wat korte nummertjes op het programma.

Mijn resultaten waren D 50+:

25 m. schoolslag in 0.21,7 min. 1e plaats
50 m. vrijeslag in 0.37,4 min. le plaats
25 m. vlinderslag in 0.25,4 min. 3e plaats

Met deze resultaten heb ik de nodige punten verzameld zowel voor
het allround-klassement als voor het sprint-klassement. Voor het
eerstgenoemde klassement "ga ik op". We zijn niet helemaal tot het
eind van de wedstrijd gebleven en na een voorspoedige autorit zette
Ok mij thuis om 19.00 uur af. Ik voelde me heel voldaan en ik zie uit
naar de wedstrijden in Kampen en Grootebroek.

Minipolotoernooi "De
Reuring"

Zondag 9 april hadden we weer een toernooi.
Ditmaal was het in het schone Noord-Scharwoude. Dat ligt, voor de
mensen die het niet kennen, iets boven Alkmaar.

We gingen met twee teams op weg. 1 team met pupillen III en 1 team
met pupillen II. Drie ouders reden mee en dus zijn we opgesplitst in
drie groepjes.
Marjolein en ik (coaches) zaten in de auto van Susan, Gijs en
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Deborah Thoolen. Lekker rustig dus…

"We moeten eerst even tanken bij de Velserboek, daar is de benzine
namelijk veel goedkoper". Oke?! Dacht ik bij mezelf. Zelf ben ik
gelukkig ook heel goed in het zo economisch verdelen van mijn geld,
waardoor ik me heel goed in Susan kon verplaatsen (ahum). Nou ja,
hoe lang kan het duren om even te tanken dacht ik toen.
Aangekomen bij het tankstation bleek dat het toch wel even kon
duren omdat iedereen schijnbaar op zondag gaat tanken om een paar
euro te besparen (zie foto op de fotosite van DWT). 

Een tijdje laten gingen we dus eindelijk op weg en ik moet zeggen
dat het wel goed voelt om € 4,70 te besparen op een hele tank! De
rest van de reis verliep soepel en daardoor kwamen we op tijd aan bij
de "Duikerdel" in Noord-Scharwoude. 

Hordes kinderen en ouders zaten al in het zwembad, maar gelukkig
hadden ze nog een plaatsje overgehouden voor ons. Ieder team moest
4 wedstrijd spelen en dat verliep erg goed. De pupillen II (Lloyd,
Matthijs, Nelis en Jorrit) hebben 2 keer gewonnen en twee keer bijna.
De pupillen III (Deborah, Gijs, Julie en Jonas) hebben 1 keer
gewonnen van de 4 wedstrijden. Niet slecht voor een team met
kinderen die allemaal voor het eerst een echte wedstrijd speelden!

Al met al een hele geslaagde en gezellige dag die wij (Susan,
Deborah, Gijs, Marjolein en ik) hebben afgesloten met een maaltijd
bij de grote gele M.
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Jubileum verhalen

Dat het waterpolotoernooi vroeger in de Kleverlaan werd gehouden
weten niet zo veel mensen meer. Maar dat zoiets altijd geopend werd
met een goed ingeslagen speech is denk ik iedereen wel vergeten.
Het volgende stuk gaat over het toernooi gehouden in 1971, toen
toernooi nog gewoon met ou werd geschreven. Dat is overigens
tevens het jaar dat Heren 1 naar de derde klasse promoveerde.

Internationaal waterpolo tournooi.

In het zo zoetjes aan wel bekende weekend van 14 en 15 Augustus
heeft DWT zijn jaarlijks terugkerend waterpolotournooi gehouden.
Goed georganiseerd door S.C. met behulp van de andere 'commissies.
Op enkele schoonheidsfoutjes na die blijk baar toch ieder jaar weer
terug moeten keren, zij het wel op een andere manier. Door
uitnodiging van de Zwemploeg Hameln 1 uit Duitsland gaf de SC er
een internationaal tintje aan. De ploeg behoort zo langzaam aan wel
tot de vaste gast-spelers aan de Kleverlaan. Misschien is uitnodiging
van een andere of nog een buitenlandse ploeg werkelijk meer
internationaal. Jammer genoeg is de invitatie van een Engelse ploeg
niet doorgegaan. Zij werden uitgenodigd maar Britania rules the
waves . . .

Onze voorzitter heeft het tournooi geopend met een voor dat doel
bijzonder goed ingeslagen speech. Daarna kwamen de eerste ploegen
te water en onder ideale weersomstandigheden heeft men het
programma op de Zaterdag ruimschoots binnen de uitgestippelde tijd
kunnen afwerken. Zoiets gebeurt toch niet vaak. Meestal loopt het
programma uit door veel oponthoud en onnodige incidenten. De
belangstelling voor de zaterdagse helft van het tournooi is
opmerkelijk gegroeid ten aanzien van andere jaren. Zondag sloeg
werkelijk alle rekords, Het bad was bijzonder goed gevuld met
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toeschouwers.
Na afloop van de laatste wedstrijd op de Zaterdag verdween iedereen
die nog aanwezig was naar het zaaltje boven om de honger en de
dorst tegen te gaan. Die Duitse gasten, ook dit jaar weer met moeite
ondergebracht, hoe is het toch mogelijk.. werden hier verdeeld over
de pleeggezinnen, voorzover dit nog nodig was. Voor een opfrissend
bad o.i.d.
Tegen half negen op die avond begon de zaal aan de Lingestraat vol
te lopen en de sfeer zat er vrij goed in. Een enorme belangstelling die
ongeëvenaard bleek. Later op de avond kwam er een ploeg van DWR
binnen die o.l.v. .............. DWT. maar niet kan vergeten. Altijd
welkom hoor, Rob Hlaverwege die avond was de Heer Kleinhout
zichtbaar aktief en begon door het gewauwel heen lootjes te verkopen
voor de tombola, met assistentie van een paar charmante dames. Bij
opbod gingen de laatste boekjes weg en wie die heeft getrokken is
goed af geweest, want alle prijzen van een voedend kaliber liepen
dezelfde hoek steeds in.
Onder oorverdovend lawaai van de uitstekende band THE UNITED
KILLDOM heeft de jeugd maar ook de ouderen zich kostelijk
geamuseerd, op de dansvloer. In een intermezzo aangevraagd door de
jeugdkommissie werd aan het bestuur de nieuwe DWT vlag
overhandigd als jubileumgeschenk voor het veertig jarig bestaan. De
volgende dag werd hij wapperend in de Kleverlaan aangetroffen.
Door het zonlicht werd de paarse gloed iets veranderd in
donkerblauw. Maar een vlag is het wel veel meer dan wij ooit gehad
hebben.
In verband net de promotie van Heren één is het dacht ik, wel
noodzakelijk enkele ploegen voor het volgend jaar uit te nodigen die
zelf ook in een derde klasse of hoger spelen. Dit tournooi werd
enigszins gekenmerkt door de zwakte van een aantal ploegen die, niet
opgewassen waren tegen het geweld van echte vierde klassers of in
hoger regionen uitkomende ploegen. Het klasse verschil was
merkbaar groot vooral bij een ploeg uit het zuiden des lands. Dat zij
niet met een volledig eerste team hadden kunnen komen is geen
ekskuus.Volgend jaar beter. De S.C. is inderdaad van plan volgende
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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.

keer sterkere ploegen aan te strijd mee te laten doen.Dit vernam ik
onlangs nog uit betrouwbare bronnen.
Terugblikkend op het geheel is dit tournooi wederom tot een
grandioos sukses geworden, dat voor herhaling vatbaar blijft.Op alle
fronten is er hard gewerkt om het 'te doen slagen.Op de reeds eerder
genoemde schoonheidsfoutjes die onvermijdelijk blijken te zijn,was
de organisatie in voortreffelijke handen van SC.met alle assistentie
van de andere kommissies.Proficiat:

Ko,v.d.Veldt.

(Dit verhaal is behoorlijk ingekort)
Dit alles en nog veel meer is in volledige versie na te lezen op :
www.dewatertrappers.nl

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl


Verenigings informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink
Pieter Maritzstraat 38 zw
2021 RC  HAARLEM
tel. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl

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

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

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 023-5388798 tot 22.00uur

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

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

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

tel 023-5257151

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

Eendrachtstraat 50
2013 RJ Haarlem
tel. 023-5314120

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

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

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

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's

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

Harry van Geldorp

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
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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