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Een voorzet van . . .
de voorzitter.

Inmiddels is de eerste bestuursvergadering in
de nieuwe samenstelling geweest en zijn de
taken verdeeld….. 

Het bestuur ziet er daarmee als volgt uit:

Walja Karten Voorzitter
André Visser Vice voorzitter
Teun Weustink Secretaris
Nic den Braven Penningmeester
Fokkelina Wiersma Communicatie
Ingrid Lommerse Kader en opleidingen

Kitty Ungureanu heeft na vele jaren afscheid genomen als
bestuurslid. Als bestuur zullen we haar missen want zij is zo vaak in
het zwembad dat ze altijd precies weet wat er speelt langs de
badrand. Gelukkig hebben we een heel goede opvolger gevonden in
de persoon van André Visser. Hij is actief bij zowel leszwemmen als
synchroon zwemmen en vult daarmee het bestuur goed aan. 

Een hoogtepunt van de 75e ALV was de benoeming Paula Lommerse
tot erelid. Paula is vele jaren penningmeester geweest van DWT; een
belangrijke en ook tijdrovende functie. 
Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het feit dat DWT er
financieel gezond voorstaat.

Bij het wedstrijdzwemmen neemt Erik Kokkelkoren binnenkort
afscheid als voorzitter van de werkgroep. Gelukkig is ook daar sprake
van een goed opvolging. Annette Knape en Peter van de Bor stromen
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vanuit de jeugdcommissie van het wedstrijdzwemmen door naar de
werkgroep. Als bestuur hopen we met de aanstaande oprichting van
de jongerenraad (waarover in een volgende aflevering meer) in de
toekomst nog veel vaker op deze manier jongere leden te zien
doorstromen naar de verschillende werkgroepen!

Seksuele Intimidatie

In eerdere afleveringen van de Waterdroppels heb je kunnen lezen
wat seksuele intimidatie is. Ook kon je lezen over de gedragsregels
van het NOC/NSF. Die gedragsregels zijn richtlijnen, waarmee
seksuele intimidatie kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen
aan in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren
over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving. 
 
Maar hoe te handelen bij overschrijding van de regels? Als je
grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen.
Je kunt dan het volgende doen

• De persoon in kwestie op zijn gedrag aanspreken. Dat is
moeilijk maar werkt vaak het beste.

• Contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het
NOC*NSF via het meldpunt seksuele intimidatie in de sport.
Hij of zij (je kunt aangeven wat je prettig vindt) biedt een
luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt
niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om
een klacht in te dienen bij de vereniging of politie. Maar
gewoon even praten kan ook.

• Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van
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DWT, Ebelien Brander. In de vorige editie van de
Waterdroppels heeft zij zich al voorgesteld. Zoals de naam al
aangeeft legt zij contact. Zij zal uitleggen wat de
mogelijkheden stappen zijn. De vertrouwenscontactpersoon
gaat niet zelf `doctoren` maar zal je in contact brengen met
onafhankelijke en speciaal opgeleide vertrouwenspersoon van
NOC/NSF.

• Het bestuur inlichten of een officiële klacht indienen. Het
bestuur zal je dan in contact brengen met een
vertrouwenspersoon van het NOC/NSF of eerst met de
vertrouwenscontactpersoon van DWT. Een melding of klacht
wordt zorgvuldig behandeld volgens de regels van het
klachtenreglement seksuele intimidatie (dat je kunt vinden op
de website of kunt opvragen bij de secretaris). 

• Aangifte doen bij de politie als er een strafbaar feit is gepleegd.

Als er enige reden is waardoor je jezelf bij onze vereniging niet
prettig voelt, bedenk dan het volgende: Loop er niet mee rond, maar
maak het bespreekbaar. De gedragsregels zijn er om je aan te houden,
spreek iemand er op aan als hij/zij dit niet doet. Bij seksuele
intimidatie is de grens bereikt wanneer jij dat zo ervaart; durf je grens
aan te geven.

Voor meer informatie kun je terecht op www.sport.nl/seksuele
intimidatie. Ook kun je via de site folders bestellen en informatie
vinden over de vertrouwenspersonen van NOC*NSF.
Telefoonnummers van vertrouwenspersonen zijn tevens op te vragen
via NOC*NSF Meldpunt seksuele intimidatie / SOS Telefonische
Hulpdienst (0900-2025590) of de Kindertelefoon (0800-0432).



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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De NK en NJK
synchroonzwemmen en
Synchro Beat

Alle landelijke kampioenschappen synchroonzwemmen zijn geweest,
dus wij vonden het een mooi onderwerp om in één keer in het
clubblad te zetten.

Om te mogen deelnemen aan een landelijk kampioenschappen
moeten de zwemsters bepaalde limieten halen. Zoals er bij
wedstrijdzwemmen een tijd gekoppeld is aan een limiet, is er bij
synchroonzwemmen een techniek punten aantal nodig. Deze eisen
worden elk jaar bekend gemaakt door de KNZB. Jammer genoeg is
het nog niet voor alle DWT zwemsters weggelegd om deze limieten
ook te behalen. Wie weet over een paar jaar, dan staat DWT
misschien met hele grote groepen zwemsters op de
kampioenschappen???
Aan de NK mogen de senioren deelnemen die hun limieten behaald
hebben en ouder dan 18 zijn. De NJK is voor de junioren (onder de
18 jaar). Op de Synchro Beat zwemmen twee leeftijdscategorieën, te
weten Age-II (onder de 15 jaar) en Age-I (onder de 12 jaar).

De NK synchroonzwemmen was dit jaar op 28 en 29 januari in het
Sloterparkbad te Amsterdam. De DWT afvaardiging bestond uit
Wieteke, Shanita, Amber en Katherine. De series waren op zaterdag.
Hierin moesten alle deelnemers hun technische uitvoeringen laten
zien. Dit zijn muziekuitvoeringen met daarin verplichte elementen
die beoordeeld worden. Zondags waren de finales waarin de vrije
uitvoeringen getoond werden.
Voor DWT was het weer voor het eerst in vele jaren, weer een
deelname aan de NK met een ploeg en een solo. De meiden hebben
geen finale plaats gezwommen, maar dat was toch ook wel erg hoog
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gegrepen.

Amber:
‘De NK was een groot feest voor mij. Ik was namelijk helemaal niet
zenuwachtig! Heb ik echt nog nooit meegemaakt! Waarschijnlijk
omdat er toch niks te winnen viel J. Was het maar elke wedstrijd
zo……………
Katherine:
Ondanks dat we eerste van de laatste waren geworden, was het erg
leuk om bij de NK te zijn. Dat ik zelf ook nog heb gezwommen is me
niet echt bijgebleven. Wat mij wel is bijgebleven waren al die
anderen die zwommen. Vooral die grote groepen bij de vrije
uitvoeringen die hoog eindigden, waren echt super om te zien. Zo
ontzettend gelijk en snel! Daar kun je nog inspiratie uit opdoen.

De NJK synchroonzwemmen was in Het Wedde te Voorschoten op
18 maart. De naam van DWT werd tijdens de NJK vertegenwoordigd
door Sanne. Door wat reglementaire wijzigingen is de NJK nog maar
op één dag. Dit betekent dat zowel de series als de finales op één dag
gezwommen worden, wat een zeer lange dag als gevolg heeft. De
series bestaan bij de NJK uit een techniek wedstrijd. De uitvoeringen
worden gezwommen tijdens de finale. Omdat DWT maar met één
zwemster aanwezig was, is een finale plaats niet haalbaar. Maar het
resultaat van de series was zeer bevredigend.

Sanne:
Ik ben dit jaar voor het eerst naar de NJK geweest. Ik vond het heel
spannend! Is was niet door naar de finale, maar ik heb er veel van
geleerd.

In het weekend van Koninginnedag (29 en 30 april) waren de
Synchro Beat kampioenschappen in de Tongelreep te Eindhoven.
Merel en Anouk waren daar namens DWT aanwezig. De series en de
finales van de synchro beat hebben dezelfde structuur als de NJK, de
serie is dus techniek en de finale is een uitvoering. Voor deze meiden
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was het voor het eerst op dit niveau. De meiden hebben dan ook
rustig kunnen kijken naar de finales zonder zelf het water in te gaan.

Merel & Anouk:
Wij gingen voor de 3e keer naar de Synchro Beat. Dit jaar was het in
Eindhoven in het zwembad de Tongelreep. Het was heel groot en net
nieuw. Het was een 50 m bad en 10 banen breed.
De eerste dag was de techniek wedstrijd en toen is Merel 128e
geworden en Anouk 136e. Na de techniekwedstrijd waren de
uitvoeringen de Age-II solo en Age-I ploeg. De volgende dag waren
de andere uitvoeringen aan de beurt. Helaas waren wij niet door naar
de finale, maar we hebben nog wel wat bekeken. Omdat het zo ver
weg was en we er vroeg moesten zijn, hebben wij samen met onze
moeders gekampeerd in een camper op camping Het Denneke. Het
was heel erg gezellig!

De trainers zijn in ieder geval tevreden met de resultaten van de
kampioenschappen. Zij gaan in ieder geval proberen om volgend
seizoen met nog meer zwemsters naar de kampioenschappen te gaan!

Foutje!
Vorig clubblad hebben er verschillende data gestaan. Daar stond
onder andere de datum van de eerste training na de vakantie bij. Door
een niet oplettende schrijver is daar 5 augustus neer gezet. Dit klopt
natuurlijk niet, daarom hieronder de juiste datum.

De eerste dinsdag training na de zomervakantie is

5 september 2006



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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DWT  3e tijdens zeer
geslaagd Paastoernooi
Door: Aloys Wijckmans

Dat het zo'n geslaagd toernooi is geworden komt vooral door de inzet
van werkgroep, ouders, jeugdcommissie, barcommissie en juryleden.
De eerst dag verschenen zo'n 250 zwemmers aan de start en de 2e
dag net geen 200. Helaas was onze bevriende vereniging uit
Osnabrück er niet bij, maar met 12 vereniging waarvan 2 uit
Duitsland en één uit Hongarije was het een sterk bezet toernooi. Een
derde plek is dan ook goed!
Het geheel begon op zaterdagochtend met een estafette waaraan ook
de 2 Duitse verenigingen deelnamen. Een 1ste Paasdag begon om
14.00 uur het toernooi.
DWT behaalde niet zoveel medailles, maar maakte in de breedte een
sterke indruk. Bij afwezigheid van Hans(!) traden die dagen Marco,
Marcel en Yvette op als coaches. Mogelijk dat Yvette het volgend
jaar wat meer beschikbaar is voor DWT en dat is goed nieuws. 
Wat wel op viel is dat de zwemmers van de meeste verenigingen over
een betere techniek beschikken dan de zwemmers van DWT. De
keerpunten zijn beter en er wordt betere overgenomen bij de
estafettes. Vooral de Hongaarse zwemmers maakten technisch een
sterke indruk. Ze blijken beter op de hoogte van de gewijzigde regels
dan de DWT'ers. En dat leverde  toch nogal eens onnodige
diskwalificatie op.
De eerste dag werd afgesloten met een buffet waar veel ouders hun
bijdrage aan hebben geleverd. Zo waren er: heerlijke Turkse Pizza's
en Turkse broodjes, macaroni, salades, pannenkoeken, quiches,
tiramisu en nog veel meer lekkers. Wederom een culinair
hoogstandje. 
Om ca. 14.00 uur werd het Paastoernooi afgesloten en bleek OEZA
weer de sterkste!
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De medailles van DWT waren voor:

Annette Knape
Nicolette Knape
Tessa Wijckmans
Dennis de Graaf
Wouter van de Bor.
Verder waren er nog veel pr's.

Zie hieronder voor de volledige uitslag.

Uitslag Paastoernooi 2006 dag 1
16-04-2006 te Haarlem
Progr nr: 1 4x50m wissel est. j. jun. 4 e.l.

Estafette EA
Wouter van de Bor, Jim Weiland, Yunus
Karaca, Roland Hoogenboom (geen tijd
noteren)

Progr nr: 2 100m vrij D
Annette Knape 1.09.58*
Nicolette Knape 1.12.13
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Annette Knape 1.09.58 1.10.54
27-03-2005 Haarlem

Progr nr: 3 100m vrij H
Dennis de Graaf 0.58.22*
Kamiel Delpeut 1.07.94*
Peter van de Bor 1.08.91
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Kamiel Delpeut 1.07.94 1.11.68
27-03-2005 Haarlem
PR-Dennis deGraaf 0.58.22 0.59.13
28-03-2005 Haarlem

Progr nr: 4 50m vrij j. minioren 4 e.l.
Halise Gultekin 00.41.38*
Ottilie Krommendam 00.42.56*
Moreno Chuckwazi 0.43.06*
Romy Nulkes 00.43.08
Verbeteringen Nieuw Oud

PR-Ottilie Krommendam 0.42.56  0.48.59
27-03-2005 Haarlem
PR-Halise Gultekin 0.41.38 0.44.44
09-04-2006 Alkmaar
PR-Moreno Chuckwazi 0.43.06

Progr nr: 5 50m school m. minioren 5 / 6
Mara Burden 0.43.73
Daphne Romeijn 0.46.14*
Natalja Klinkenberg 0.47.11*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Natalja Klinkenberg 0.47.11 0.49.00
15-01-2006 Alkmaar
PR-Daphne Romeijn 0.46.14 0.47.18
15-01-2006 Alkmaar

Progr nr: 6 50m school j. minioren 5 / 6
Denzel Krommendam0.47.42*
Mark Hoogendoorn 0.53.06* SL
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Denzel Krommendam 0.47.42 0.47.87
25-03-2006 Enkhuizen
PR-Mark Hoogendoorn 0.53.06

Progr nr: 7 100m school m. junioren 1 / 2
Anouk Nulkes 1.32.77
Angela Gooijer 1.38.64*
Amanda Klinkenberg 1.43.81
Verbeteringen Nieuw Oud
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PR-Angela Gooijer 1.38.64 1.43.09
04-12-2005 Zaandam
PR-Angela Gooijer 0.46.80 0.48.54
22-01-2006 Castricum

Progr nr: 8 100m school j. junioren 1 / 2
Yunus Karaca 1.31.57
Roland Hoogenboom 1.39.96* SD
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Roland Hoogenboom 1.39.96 1.45.29
22-01-2006 Castricum

Progr nr: 9 100m vlinder m. jeugd 1 / 2
Fien de Vries 1.32.66*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Fien de Vries 1.32.66 1.35.00
27-03-2005 Haarlem

Progr nr: 10 100m vlinder j. junioren 3 / 4
Jim Weiland 1.18.35*
Wouter van de Bor 1.19.30
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Jim Weiland 1.18.35

Progr nr: 11 100m rug m. senioren 1 / 2
Tessa Wijckmans 1.25.06*
Jody Kokkelkoren 1.34.51
Ceyda Karaca 1.36.29*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR-Ceyda Karaca 1.36.29 1.39.41
27-03-2005 Haarlem
PR-Tessa Wijckmans 1.25.06 1.28.07
15-01-2006 Alkmaar

Progr nr: 13 8x25m vlinder est. Mix
Estafette 2.16.48
Wouter van de Bor, Fien de Vries, Yunus
Karac a ,  Ange la  Gooi jer ,  Roland
Hoogenboom, Ceyda Karaca, Tessa
Wijckmans, Jim Weiland

Progr nr: 14 100m vlinder D
Annette Knape 1.19.95
Nicolette Knape 1.22.60

Progr nr: 15 100m vlinder H
Dennis de Graaf 1.08.53*

Peter van de Bor 1.14.37*
Kamiel Delpeut 1.31.29 VC
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Dennis de Graaf 1.08.53 1.09.82
19-03-2006 Zaandam
PR Peter van de Bor 1.14.37 1.14.90
13-03-2005 Castricum

Progr nr: 16 50m vlinder j. minioren 4 e.l.
Ottilie Krommendam 0.50.91*
Romy Nulkes 0.54.18
Halise Gultekin 0.57.75 VE
Moreno Chuckwazi 1.08.39* VC
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Ottilie Krommendam 0.50.91 0.58.19
05-02-2006 Zaandam
PR Moreno Chuckwazi 1.08.39

Progr nr: 17 50m vrij m. minioren 5 / 6
Mara Burden 0.34.84
Daphne Romeijn 0.36.92
Natalja Klinkenberg 0.40.92*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Natalja Klinkenberg 0.40.92 0.41.83
06-11-2005 Amsterdam

Progr nr: 18 50m vrij j. minioren 5 / 6
Denzel Krommendam 0.38.41
Mark Hoogendoorn 0.46.72*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Mark Hoogendoorn 0.46.72

Progr nr: 19 100m vrij m. junioren 1 / 2
Anouk Nulkes 1.09.86
Angela Gooijer 1.15.12*
Amanda Klinkenberg 1.18.30
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Angela Gooijer 1.15.12 1.16.48
09-04-2006 Alkmaar

Progr nr: 20 100m vrij j. junioren 1 / 2
Yunus Karaca 1.11.16*
Roland Hoogenboom 1.18.37*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Yunus Karaca 1.11.16 1.15.63
10-04-2005 Bergen
PR Roland Hoogenboom 1.18.37 1.18.49
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09-04-2006 Alkmaar

Progr nr: 21 100m rug m. jeugd 1 / 2
Fien de Vries 1.25.76

Progr nr: 22 100m rug j. junioren 3 / 4
Jim Weiland 1.15.12*
Wouter van de Bor 1.18.90
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Jim Weiland 0.36.41
PR Jim Weiland 1.15.12

Progr nr: 23 100m school m. senioren 1 / 2
Tessa Wijckmans 1.27.63*
Ceyda Karaca 1.38.82
Jody Kokkelkoren 1.47.30
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Tessa Wijckmans 1.27.63 1.29.00
16-01-2005 Zaandam

Progr nr: 25 4x50m school est. D
Estafette 2.50.47
Annette Knape, Nicolette Knape, Fien de
Vries, Tessa Wijckmans
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Annette Knape 0.43.98 0.44.95
22-01-2006 Castricum

Progr nr: 26 4x50m school est. H
Estafette 2.20.55
Dennis de Graaf, Peter van de Bor, Jim
Weiland, Wouter van de Bor
Estafette 2.58.48
Kamiel Delpeut, Yunus Karaca, Roland
Hoogenboom, Remco Vink
Verbeteringen Nieuw Oud
CR 2.20.55 2.27.08
20-04-2003 Haarlem
PR Dennis de Graaf 0.32.80 0.32.82
25-03-2006 Enkhuizen

Uitslag Paastoernooi 2006 dag 2
17-04-2006 te Haarlem

Progr nr: 27 4x50m wissel est. m. jgd 2 e.l.
Estafette 2.34.93
Fien de Vries, Mara Burden, Anouk Nulkes,
Angela Gooijer

Progr nr: 28 100m rug D
Annette Knape 1.19.43*
Nicolette Knape 1.23.28
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Annette Knape 1.19.43 1.20.41
27-11-2005 Haarlem

Progr nr: 29 100m rug H
Dennis de Graaf 1.12.30
Peter van de Bor 1.14.37 RC
Remco Vink 1.16.15*
Kamiel Delpeut 1.29.00*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Kamiel Delpeut 1.29.00 1.40.58
06-03-2005 Amsterdam
PR Remco Vink 1.16.15

Progr nr: 30 50m school j. minioren 4 e.l.
Halise Gultekin 0.54.61*
Romy Nulkes 0.55.29*
Mohamed Ridouani 0.55.35*
Ottilie Krommendam 0.56.61*
Moreno Chuckwazi 0.58.36*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Romy Nulkes 0.55.29 0.58.54
06-11-2005 Amsterdam
PR Halise Gultekin 0.54.61 0.57.10
22-01-2006 Castricum
PR Mohamed Ridouani 0.55.35  0.57.65
22-01-2006 Castricum
PR Ottilie Krommendam 0.56.61  0.58.29
28-03-2005 Haarlem
PR Moreno Chuckwazi 0.58.36
Progr nr: 31 50m vlinder m. minioren 5 / 6
Mara Burden 0.46.61
Daphne Romeijn 0.46.80
Natalja Klinkenberg 0.48.69*
Verbeteringen Nieuw Oud
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PR Natalja Klinkenberg 0.48.69 0.50.63
18-12-2005 Volendam

Progr nr: 32 50m vlinder j. minioren 5 / 6
Soufiane Ridouani 0.48.89*
Denzel Krommendam 0.51.28*
Mark Hoogendoorn 1.00.88*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Soufiane Ridouani 0.48.89 0.52.61
09-04-2006 Alkmaar
PR Denzel Krommendam 0.51.28 0.53.36
09-04-2006 Alkmaar
PR Mark Hoogendoorn 1.00.88

Progr nr: 33 100m vlinder m. junioren 1 / 2
Anouk Nulkes 1.27.88*
Amanda Klinkenberg 1.34.31*
Angela Gooijer 1.37.22*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Anouk Nulkes 1.27.88 1.42.06
06-03-2005 Amsterdam
PR Angela Gooijer 1.37.22 1.42.59
22-01-2006 Castricum
PR Amanda Klinkenberg 1.34.31 1.38.56
05-06-2005 Zaandam

Progr nr: 34 100m vlinder j. junioren 1 / 2
Yunus Karaca 1.21.27*
Roland Hoogenboom 1.48.67*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Roland Hoogenboom 1.48.67 2.04.56
06-11-2005 Amsterdam
PR Yunus Karaca 1.21.27 1.26.13
06-11-2005 Amsterdam

Progr nr: 35 100m vrij m. jeugd 1 / 2
Fien de Vries 1.11.87

Progr nr: 36 100m vrij j. junioren 3 / 4
Jim Weiland 1.01.53*
Wouter van de Bor 1.06.84
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Jim Weiland 0.29.36
PR Jim Weiland 1.01.53

Progr nr: 37 100m vlinder m. senioren 1 / 2
Tessa Wijckmans 1.25.85*

Jody Kokkelkoren 1.50.15
Ceyda Karaca 1.54.15
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Tessa Wijckmans 1.25.85 1.25.98
02-10-2005 Alkmaar

Progr nr: 38 100m vlinder j. jeugd 1 / 2
Ismail Erkan 1.17.55

Progr nr: 39 8x25m vrij est. Mix
Estafette 1.58.58
Jody Kokkelkoren, Wouter van de Bor,
Ceyda Karaca, Yunus Karaca, Tessa
Wijckmans, Jim Weiland, Anouk Nulkes,
Roland Hoogenboom

Progr nr: 40 100m school D
Nicolette Knape 1.30.18*
Annette Knape 1.32.51*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Nicolette Knape 1.30.18 1.33.00
28-03-2005 Haarlem
PR Annette Knape 1.32.51 1.35.08
15-01-2006 Alkmaar

Progr nr: 41 100m school H
Dennis de Graaf 1.13.45*
Remco Vink 1.21.47*
Peter van de Bor 1.25.20
Kamiel Delpeut 1.26.80*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Remco Vink 1.21.47 1.22.91
15-01-2006 Alkmaar
PR Kamiel Delpeut 1.26.80 1.28.22
28-03-2005 Haarlem
PR Dennis de Graaf 1.13.45 1.13.52
27-03-2005 Haarlem
PR Remco Vink 0.37.87

Progr nr: 42 50m rug j. minioren 4 e.l.
Halise Gultekin 0.47.28*
Romy Nulkes 0.47.78
Ottilie Krommendam     0.50.96*RH RD
Moreno Chuckwazi 0.57.61*
Mohamed Ridouani RE
Verbeteringen Nieuw Oud
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PR Ottilie Krommendam 0.50.96 0.57.36
28-03-2005 Haarlem
PR Halise Gultekin 0.47.28 0.50.21
22-01-2006 Castricum
PR Moreno Chuckwazi 0.57.61

Progr nr: 43 50m rug m. minioren 5 / 6
Daphne Romeijn 0.43.06*
Mara Burden 0.43.45*
Natalja Klinkenberg 0.51.25*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Natalja Klinkenberg 0.51.25 0.53.05
16-01-2005 Zaandam
PR Daphne Romeijn 0.43.06 0.44.72
25-03-2006 Enkhuizen
PR Mara Burden 0.43.45 0.43.71
28-03-2005 Haarlem

Progr nr: 44 50m rug j. minioren 5 / 6
Denzel Krommendam 0.41.50*
Soufiane Ridouani 0.43.42
Mark Hoogendoorn 0.49.78* RH
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Denzel Krommendam 0.41.50 0.43.38
25-03-2006 Enkhuizen
PR Mark Hoogendoorn 0.49.78

Progr nr: 45 100m rug m. junioren 1 / 2
Anouk Nulkes 1.19.40
Amanda Klinkenberg 1.26.77* RC
Angela Gooijer 1.27.49
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Amanda Klinkenberg 1.26.77 1.29.65
04-12-2005 Zaandam

Progr nr: 46 100m rug j. junioren 1 / 2
Yunus Karaca 1.28.32*
Roland Hoogenboom 1.41.55* RH
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Roland Hoogenboom 1.41.55 1.53.13
15-01-2006 Alkmaar
PR Yunus Karaca 1.28.32 1.29.32

27-11-2005 Haarlem

Progr nr: 47 100m school m. jeugd 1 / 2
Fien de Vries 1.35.16

Progr nr: 48 100m school j. junioren 3 / 4
Wouter van de Bor 1.19.03
Jim Weiland 1.19.06*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Jim Weiland 0.36.15
PR Jim Weiland 1.19.06

Progr nr: 49 100m vrij m. senioren 1 / 2
Tessa Wijckmans 1.08.23
Ceyda Karaca 1.17.20*
Jody Kokkelkoren 1.29.14
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Ceyda Karaca 1.17.20 1.19.00
24-10-2004 Zaandam

Progr nr: 50 100m vrij j. jeugd 1 / 2
Ismail Erkan 1.02.25*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR Ismail Erkan 1.02.25 1.02.73
09-04-2006 Alkmaar

Progr nr: 51 8x50m vrij est. D
Estafette 4.23.82 CR
Annette Knape, Nicolette Knape, Tessa
Wijckmans, Ceyda Karaca, Fien de Vries,
Angela Gooijer, Amanda Klinkenberg,
Anouk Nulkes
Verbeteringen Nieuw Oud
CR  D 4.23.82
PR Annette Knape 0.32.23 0.32.26
16-04-2005 Enkhuizen

Progr nr: 52 8x50m vrij est. H
Estafette 3.50.01
Dennis de Graaf, Peter van de Bor, Kamiel
Delpeut, Wouter van de Bor, Yunus Karaca,
Remco Vink, Ismail Erkan, Jim Weiland

EA: Te vroeg overgenomen en niet teruggekeerd naar de
bassinwand om opnieuw te vertrekken.
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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.

RC: Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de
keerhandeling bezig te zijn.

RE : Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig
lichaamsdeel. ( geen tijd noteren)

RH: Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
SL : Met één hand keer en/of eindpunt aangetikt.
SD : De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in

hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
VC: Armen niet over het water naar voren gebracht.
VE: De bewegingen van de voeten niet op gelijke wijze uitgevoerd.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Van de polocommissie

Zomerrooster, houtvaart

trainingen en poloboekje
Het zomerrooster is inmiddels ingegaan. 
Zowat heel juni kan je nog zomeravondpoloën
op dinsdagen en vrijdagen:

dinsdagen tot en met 27 juni
- alle jeugdleden training van 19.00 uur tot 20.00 uur
- alle senioren training van 20.00 uur tot 21.00 uur

vrijdagen tot en met 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. Het poloboekje ligt
tegen die tijd weer voor je klaar in het clubhuis. Als we de
wedstrijdroosters binnen hebben zullen we de aanvoerders op de
hoogte stellen van de eerste wedstrijden.

Mee op toernooi?
Je vindt op de DWT-website een overzicht van alle toernooien waar
we voor uitgenodigd zijn. Wil je je inschrijven, informeer dan even
bij Lisette de Boer op telefoonnummer. Bij de bar hangen ook
inschrijflijsten.

Jeugdbespreking op 5 september
Op 5 september organiseren we een avond voor de jeugd waarin we
het komende seizoen zullen gaan bespreken. Nadere info volgt nog
via je trainer.
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Uit het Haarlems dagblad

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink                   
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13 mei: een bijzondere dag

Er zijn wel eens van die dagen dat alles slaagt. Zaterdag 13 mei was
zo'n dag. Ondanks de chagrijnige weersvoorspellingen scheen er een
voorzichtig zonnetje en woei er een verfrissend lentewindje. Het kan
bijna niemand ontgaan zijn dat zwembad De Houtvaart, als een
feniks uit de as herrezen, op die dag geopend werd. Love it or hate it:
het is hoe dan ook mooi geworden. De watertemperatuur is na al die
jaren nu op een welhaast weldadig niveau gekomen. Misschien een
reden voor notoire koukleumen eens een wat minder frisse duik te
gaan nemen dan zij op basis van herinneringen misschien vermoeden.
Blauwe ruggen, schrijnende kramp in kuiten en voeten of wit
weggetrokken gezichten zijn, met nog wat hulp van het
broeikaseffect, waarschijnlijk voorgoed verleden tijd.

In ieder geval kostte het onze aspiranten weinig moeite te water te
gaan. Zij hadden de primeur van de allereerste waterpolowedstrijd in
de vernieuwde Houtvaart. Onder leiding van trainers Toos en Mieke
Goedkoop en scheidsrechter Robbert Henrichs werd er gestart met
een wedstrijd waaraan steeds meer toeschouwers mee mochten en
gingen doen. Extra caps werden aangerukt en uiteindelijk lagen er
heel wat spelers in het water. Hopelijk is bij sommigen de interesse
voor onze mooie sport gewekt en kunnen we wellicht nieuwe
inschrijvingen tegemoet zien. In ieder geval staat de vernieuwde
Houtvaart, vanouds het thuisbad van onze club, vanaf moment één
weer een beetje in het teken van DWT.

's Avonds was er het feest der herkenning: het langverwachte
reünietoernooi. Heel veel mensen die ooit poloden bij DWT waren
uitgenodigd. Uiteindelijk zijn er zo'n vijftig oud-leden gekomen en
wat was het leuk om al die bekende en onbekende gezichten te zien.
De oudste bezoeker was de heer Jo Heezius (81). Al snel werd het
erg gezellig, niet in het minst vanwege de heerlijke broodjes gezond,
bal en ham en kaas die gretig aftrek vonden. Carry bedankt! Toen de
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muziekinstallatie die good old Milo Gerritsen meebracht in het
zwembad geïnstalleerd was, de doelen en de jurytafel opgebouwd
was – alsof het een gewone wedstrijdzaterdag was – kon het echte
werk beginnen. Velen trokken de stoute zwembroek aan, lieten hun
hapje en drankje voor wat die was (lekker) en gingen te water. 

‘Ik heb sinds 1982 niet meer gepolood' en ‘ik ben blij dat ik nog blijf
drijven' waren enkele uitspraken van oud-gedienden tijdens het
inzwemmen voor de wedstrijd, dat voorzien werd van een
bijpassende muzikale omlijsting. Op een goed moment lagen er ruim
veertig, misschien wel vijftig oud-leden en leden in het water. De
wedstrijd die volgde, wit tegen blauw, was legendarisch.
Waarschijnlijk is er nog nooit zo'n ruime spelersbezetting geweest…
Uiteindelijk werd het in de laatste minuut 11 – 11. 

Hierna werd de wedstrijd oud-heren jeugd DWT – o.a. met Eric
Thoolen, Milo Gerritsen, Ulco Kleinhout, Siem Keijzer, Paul
Stricker, Marc van Gaale en André Zandvliet – tegen het huidige
heren 1 gespeeld. Via de speaker werden alle spelers nog even
voorgesteld en toen kon het beginnen. De partijen waren redelijk aan
elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was het toch heren 1 dat de
overwinning binnensleepte: 11 – 8. Uiteraard was er hierna nog
genoeg avond over om de inspanningen van die dag nog eens door te
nemen onder het genot van twee bruine boterhammen in een glas,
broodjes en verhalen van vroeger. 

Iedereen die heeft geholpen van 13 mei zo'n geslaagde dag te maken:
nogmaals bedankt!

Foto's van beide evenementen vind je op www.dwt-haarlem.nl!



- 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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Zuyderzee Masterscircuit te
Kampen.
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 22 april 2006 was Ok om half twee bij mij. We reden
naar Duivendrecht om Donald Uytenbogaart af te halen en met z'n
drieën reden we naar Kampen, alwaar het weer steeds mooier werd.
Bij ons in het westen tijdens het bloemencorso bleef het helaas te
koud. Mooi op tijd kwamen we bij het zwembad "De Steur"
(50m.-bad) aan. Het is een paar jaar geleden dat ik hier gezwommen
heb. Vorig jaar was ik een paar dagen in Zwitserland. De
wed-strijden werden georganiseerd door de z.v. Deltasteur. 53
Zwemverenigingen waren hier vertegenwoordigd.

Zwemver. "Swol 1894" uit Zwolle had de meeste deelnemers. Het
was weer heel gezellig om diverse bekenden te ontmoeten, zoals
Mathilde Vink, en Tineke van Diggelen. Na het inzwemmen
begonnen de wedstrijden om 16.45 uur. Donald deed erg zijn best en
verzamelde veel punten. (H55+)

Mijn resultaten waren vandaag D50+ : (50m-baan)
50 m. vlinderslag in 0.57,4 min. le
100 m. vrijeslag in 1.28,9 min. 2e
200 m. schoolslag in 4.08,4 min. le

Ook deze keer heb ik punten verzameld voor het allround-klassement
, zodat ik er nu goed voor sta..
Heel laat (om half twaalf) zette Ok mij thuis af na een fijne en
succesvolle dag.
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Overdenking inzake de
zaterdag

Bij gebrek aan zaterdagse polobeslommeringen en clubbladen de
komende tijd én met een hele riedel zomerse dagen in aantocht een
stukje lectuur om bij weg te dromen in hangmat, luie tuinstoel of
vakantiefile. Veel leesplezier en een genoeglijke zomer allemaal!

"Zaterdag stond ik wat later op dan gebruikelijk. Het was vrijdag
namelijk gelukt om achtereenvolgens het patronaat, het melkwoud,
de lift, de gouverneur, de pitcher en de tapuit te bezoeken. 

Zaterdag is een mooie dag. En zeker een zaterdag in de lente. Op een
zaterdag in de lente staan alle bomen en planten in bloei en is
iedereen vrolijk omdat het eindelijk weer eens mooi weer is. In de
herfst is de zaterdag meestal wat minder mooi. Dan vallen de
blaadjes weer van de bomen en is het meestal druilerig puzzelweer. 

Het rotte van zo'n trieste, druilerige zaterdag is het gegeven dat het na
zaterdag altijd zondag wordt. Zo weet je, wanneer je je fiets door de
huilende wind en geselende regenvlagen naar het zwembad ploegt,
dat je die dag daarna blootstaat aan nog ontstellender hoeveelheden
hemelwater en razend rap bewegende lucht. Gelukkig zit je dan thuis
met de kater op schoot een fijne puzzel in elkaar te leggen.
Bijvoorbeeld van een tafereeltje dat is opgenomen op een zaterdag in
de lente wanneer alle planten en bomen in bloei staan en iedereen
vrolijk is.
Op een zaterdag in de lente is het ook veel makkelijker om te
proberen de avond van tevoren achtereenvolgens het patronaat, het
melkwoud, de lift, de gouverneur, de pitcher en de tapuit te
bezoeken. Gekleed in optimistische zomerkleding is het niet moeilijk
om keer op keer de veel te warme en zweterige etablissementen te
verlaten om te genieten van de warme lenteavond. Alwaar dan weer
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snel een nieuwe mogelijkheid opduikt om de grote, tijdens de
lenteavondwandeling opgedane dorst te lessen. Op een druilerige
herfstavond op de avond voor de zaterdag is de animo om de warme
en knusse toog te verruilen voor een barre wandeling door huilende
wind en geselende regenvlagen natuurlijk een stuk minder.

Er bestaan ook zaterdagen in de zomer. Eigenlijk behoren zaterdagen
in de zomer tot de mooiste dagen van het jaar. Er zijn twee opties
voor zomerse zaterdagen. Ofwel men blijft vanwege een uitstapje
naar zee de avond ervoor wat langer in bed dan op, laat ik zeggen,
een zaterdag in de herfst of winter - hoewel op een zaterdag in de
zomer lang in bed blijven liggen nog geen eenvoudige opgave is,
vooral niet wanneer men een slaapkamer bezit die op het oosten ligt.
Ofwel men bevindt zich een heel eind buiten het tuinhekje in een tent
op een grasveld naast een zwembad in den vreemde. Het ontwaken
alhier is van een geheel ander allooi. Men mag blij zijn wanneer men
überhaupt ontwaakt. Ook hier zijn weer twee mogelijkheden. Men is
helemaal niet gaan slapen of men heeft zich tegoed gedaan aan
versnaperingen waarvan een teveel leidt tot een te diepe,
hoofdpijnopwekkende slaap. Ja, op zulke zaterdagen in de zomer
vergeet men dat er ook zaterdagen in de lente, herfst en winter
bestaan.
Zaterdagen in de winter echter kenmerken zich door stomvervelende
ledigheid. Op zaterdagen in de winter is het welhaast onmogelijk om
niet wat langer in bed te blijven liggen. Het slechte weer en het
gebrek aan daglicht veroorzaken bij de meeste mensen een luiheid
die nog het meest doet denken aan wat in het dierenrijk ook wel een
winterslaap wordt genoemd. De oorzaak van het volledig uitblijven
van de neiging om het de sponde te verlaten kan natuurlijk ook liggen
aan de activiteiten die de avond tevoren zijn uitgevoerd. Zo wil het
nog wel eens voorkomen dat regen, sneeuw, hagel of vrieskou het
gevecht tussen aan de toog blijven hangen en naar huis gaan in het
voordeel van de toog beslissen. Als het getergde lijf dan toch het bed
verlaten heeft, men moet immers toch de dagelijkse persoonlijke
hygiëne betrachten, en wanneer de atmosferische omstandigheden
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nog steeds binnenactiviteiten voorschrijven, en dat is negen van de
tien keer, is men toch gedoemd tot het ellendig op de bank hangen of
het uitoefenen van een hobby. Wanneer de dagelijkse plicht toch
noopt tot het uitvoeren van buitenactiviteiten of wanneer men op de
zeldzame zaterdagen dat het toch mooi weer is besluit wat frisse
winterlucht op te snuiven blijft de eentonigheid de boventoon voeren.
Alle bomen en planten zijn kaal, mensen huiveren in alles
verhullende winterkledij. Het enige gevoel van warmte moet worden
ontleend aan de pogingen die mensen wagen om krampachtig een
soort kerstgevoel op te roepen. Gelukkig zijn er ook zaterdagen in de
lente, zomer en zelfs in de herfst."

Heren 1 (sommigen dan)

Dames 3 kampioen!

Op zondag 30 april moesten wij aantreden in Heerhugowaard om een
inhaalwedstrijd te spelen. Deze wedstrijd was beslissend want wij
stonden 1 punt achter op de nummer 1(Aquarius) met een wedstrijd
minder gespeeld.

Met een flinke Koninginnedag-kater vertrokken we naar
Heerhugowaard. We konden deze keer het zwembad in één keer
vinden (zou dat zijn omdat dit de derde keer dit seizoen was dat we
er heen reden?)
De wedstrijd verliep goed, we wonnen met 4-11, dit tot grote vreugde
van onze meegereisde supporters!! 

Na afloop waren er bloemen, beschikbaar gesteld door KWEKERIJ
GROENENDIJK, U allen welbekend. Er was champagne, er werden
foto's gemaakt, kortom, één groot feest!
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Wij wachten nog op de felicitaties van de polocommissie, maar die
zullen wel snel komen.
Volgend jaar dus een klasse hoger, maar dat moet geen probleem zijn
met dit team.

Meiden:Camilla,Tamar,Annemiek,Mirjam,Monique,Anje,Jolande,Ka
tja,Anita,Carola,Martine allemaal heel goed gedaan! 

Bedankt voor een supergezellig seizoen,
Carry.

Jubileum verhalen
Door: Michael

Volgens mij heeft, door de jaren heen, elke DWT-er wel eens een
stukje geschreven voor het clubblad. Of in ieder geval wel eens mee
gewerkt aan het schrijven van of is hij of zij lijdend voorwerp in goed
dan wel kwade zin geweest van een artikel.
Er zijn echter ook schrijvers die met grote regelmaat kopij aanleveren
en tot de vaste pagina vullers gerekend kunnen worden. Schrijvers
zoals Gé (van heren 5 en de langebanen), Corine (van het masters
zwemmen), Aloys (van wedstrijdzwemmen) of Thijs
(polocommissie).
Het volgende stukje is ook van zo’n schrijver en het verscheen in het
eerste clubblad dat ik op mijn pas nieuwe computertje in elkaar heb
mogen zetten en wel in die van september 1994.
(aaaaaaaaaaaahzucht mooie tijd van DOS, WP5.2 en de eerste
versies van wolfenstein en Larry (nog steeds vind ik athletic-
supporter een raar woord)
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GEZANIK EN GEZEUR

Eindelijk het nieuwe seizoen begint weer, ik kreeg gewoon stijve
vingers van het niet-typen. Eindelijk kan ik mijn ei weer kwijt in
mijn eigen clubblaadje.
Allereerst wil ik Walter en Sophie nog hartelijk bedanken voor al die
jaren dat ze mijn zin en onzin geplaatst hebben. Op de tweede plaats
wil ik de stencilaars ook bedanken, omdat ze het clubblad altijd op
tijd klaar hadden.( en ik weet hoeveel moeite ze dat altijd kost ) En
op de derde plaats wens ik de nieuwe redacteur alle succes toe en een
minstens zo lange loopbaan als de familie Bakker. En dan nu het
volgende: ik stel voor om met ingang van het nieuwe seizoen het
clubblad te verdelen in vier rubrieken.
Er moet gewoon wat duidelijkheid k-omen zodat u en ik als lezer
weten waar we aan toe zijn. Het is vaak maar al te moeilijk om uit te
vinden wat een schrijver bedoelt en of het serieus, nuttig, grappig of
gezeur is kunnen we vaak alleen maar raden. Ik schets een volgende
verdeling:

• serieus, bv. voorzet van de voorzitter
• nuttig, bv. wedstrijdzwemmen uitslagen
• grappig, bv. waterpolo wedstrijdverslagen
• gezeur, bv. kunstzwem verhalen

Indien u kopij voor het clubblad heeft, kunt u linksboven in de hoek
de rubriek zetten waaronder u het geplaatst wil hebben. Verder is er
nog niet veel gebeurd in de wereld van de polo, behalve dan het
legendarische Gandersheim, maar daarover meer in het volgende
clubblad. Ook het sterren team van DWT heeft nog niet van zich
doen spreken maar dat zal na de teamavond wel veranderen. Of
Werner weer van de partij weet je maar nooit, zo traint hij meer dan
vijf keer in de week (zegt hij) en zo zie je hem helemaal

niet. (het lijkt Niels wel in zijn camouflage-pak) Onze andere



 29  

spraakmaker is weer helemaal terug uit Yugo alwaar ze hem niet
konden missen maar toch niet raakten en alwaar Niels hem wel
raakte maar niet gemist werd. 
Ook de klassieker (Stefan) heeft de aanbiedingen van het eerste en
het tweede en het derde en het vierde kunnen weerstaan en speelt
weer in het vijfde. Alwaar hij zich dit jaar weer werpt op de
begeleiding van het supertalent Luc. Van die jongen gaan we nog
veel meer horen. Van mij ook.

een basisschrijver

spreuk van de weuk
Al schrijft André zijn training nog zo goed, het is maar de vraag of
iedereen het zo doet.

Al dit en nog veel meer is in volledige versie na te lezen op :

www.dewatertrappers.nl

Kijk voor allerhande DWT informatie op de DWT site :

www.dwt-haarlem.nl



  30

Heren 2
Door: Michael

Oei, Oei. Hadden we ons haast verrekent. Door onze bijna iets te
lange zegenreeks aan het eind van de competitie zijn we net niet
gepromoveerd. Gelukkig maar want anders hadden we, in het
volgend seizoen,  het heren 1 nog knap lastig moeten  maken. En nu
blijven we fijn in de district waar volgens mij nog een tweede Rapido
( Of is het nu sgaarlem/nva/hhc. Je kan door al dat startge-
meenschappen bijna niet meer bijhouden hoe alle verenigingen
tegenwoordig heten, over een paar jaar als we met z’n allen
startgemeenschap Nederland zijn zal het wel weer te onthouden zijn
denk ik maar tot die tijd vind ik het maar moeilijk. ) team heen
degradeert. Dat betekent dus nog meer fraaie derby’s van hoog
niveau die in ons badje te Haarlem worden gespeeld. Natuurlijk is de
toegang tot onze wedstrijden ook volgend seizoen nog steeds gratis
voor mooie vrouwen en niet al te duur voor ieder ander.

Spelers update
Er valt weinig te speler updaten want alles blijft dit keer bij het oude.
Het enige wat vermeldingswaardig is dat wij het volgende seizoen
met weer een jaar meer polo ervaring in de buikstreek aan de
competitie beginnen. Dat staat dus garant voor weer meer mooie
acties en tactische hoogstandjes.

Uitje
Ons jaarlijkse team building en discussie uitje ging dit keer in de
richting van café Briljant. Uiteraard pas nadat we, om het verzamelen
kracht bij te zetten, een indrinkertje hadden genoten bij de Lift.
Grote afwezigen waren (in alfabetische volgorde) Paul en Wouter en
slechts één stand in kon beiden op fabuleuze wijze vervangen
namenlijk Niels.  Stefan onze team manager en regalateur van dit
uitje was er ook. 



Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en

zwembroeken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.

Zoals altijd hadden we ook deze keer een activiteit. Het was whisky
proeven.
Niet al te veel beweging maar wel heel erg lekker, op de laatste na
want dat was zo’n jodium geval (kenners weten wel waar ik het over
heb, en van die whisky’s moet je echt houden want anders geef je
hem gauw weg). Tussentijds werd er ook nog behoorlijk wat gegeten
van een Ma Brown buffet met van alles en nog wat in grote
hoeveelheden.
Na dit alles hebben we nog na geborreld bij ome Kees.
De hele avond heeft slechts één afvaller opgeleverd, maar ja die was
blijkbaar al ziek voor hij aan ons uitje begon en dan helpen een paar
whisky’s niet meer.



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



© Zwemvereniging De Watertrappers

www.dewatertrappers.nl

www.dwt-haarlem.nl


