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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Wegens vakantie en dergelijke dus geen
voorzet.

DE DWT BOK IS LOS
Zaterdag 21 oktober drinken we weer in het clubhuis die heerlijke
JOPEN VIERGRANEN BOK
(mits we de bokbiertocht overleefd hebben)
BOK BOK BOK HOERA
We hebben een hekel
aan ouwe bokken en
daarom drinken we
het fust deze avond
leeg en voor de bokken die nog wel een
groen blaadje lusten
hebben we het bokbier
nog even op fles. Maar
voor de kerst moet de
bok geschoten zijn
want dan drinken we
Sylvesterbier.
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Mededelingen van het
clubhuis
Door: de clubhuiscommissie
Es macht uns sehr viel Spaß Sie mit zu teilen daß ab Heute
Weihenstephaner Weißbier ins Clubhaus getrunken werden soll.
Wat?
Vanaf heden hebben we dat lekkere volgens het Reinheitsgebot
gebrouwen Hefe-Weissbier, Natuurlijk in die gezellige (laat je auto
thuis) halve liter. We gaan er van uit dat dit voor de notoire
bierdrinker geen probleem is, maar
eventueel is het ook in een Adriaan glas
te verkrijgen. (voor de kleine trek) Dit
alles kan nog altijd vergezeld gaan van
een bitterbal of vlammetje.
Informatie over het bier en ook
eventuele gadgets zie
www.brauerei-weihenstephan.de
(de eerste met een liter glas van de
brouwerij krijgt van mij een gratis refill)
Ook nog even een mededeling van
huishoudelijke aard: In de hal van ons
clubhuis mag nog steeds niet gerookt
worden, wel staat er een enorme asbak
die reeds door veel rokers (maar nog
niet alle) gebruikt wordt. Dit is geen
p r u llenbak , dus gooi er o m
milieutechnische redenen geen ander
afval in dan alleen as en peuken.
Wees sportief gebruik de asbak!
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Klaverjas avond 27 oktober
Via deze weg willen we graag alle leden en vooral ook langlidleden
(daarvan deden er altijd vele mee) uitnodigen voor een traditionele
klaverjas avond. Het verschil tussen Amsterdams en Rotterdams is mij
inmiddels vijf keer uitgelegd, maar ben ik nu even vergeten. Wel loop
je de kans nat te gaan als je naast Niels zit.
Nel doet ook mee en gaat niet stuk maar wordt zeer geroemd in de
hand . Deze klaverjas avond start tussen negen en half tien zodat de
kaarters uit uur U ook mee kunnen doen. Het inschrijfgeld bedraagt
slechts € 2,50 dus daar hoeft u het niet voor te laten. Wij reken op
vele reacties dus schrijf snel in door middel van onderstaande bon of
mail naar clubhuis@dwt-haarlem.nl via die mooie DWT side. Bellen
kan ook maar dan alleen op vrijdag avond naar het clubhuis
023-5400777 .
Voor de winnaar hebben een leuke attentie.
We hopen de vaste barman (Rob Belles) van het klaverjassen nog te
vragen (bij deze dan Rob) voor die goede vertrouwde service van
weleer. Nogmaals schrijf u in en komt allen
hierlangs afscheuren
hierlangs af knippen

Ik schrijf mij hierbij in voor de KLAVERJAS AVOND op 27 oktober en
betaal het inschrijfgeld € 2,50
op de avond zelf aan de bar.
naam: ……………………………………………………………
ik kom met ……………… personen
vanaf hier mailen

clubhuis@dwt-haarlem.nl
naam:……………………………..
ik kom met ….personen
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Synchroonzwemmen
Door: Linda Otte
En toen was het eindelijk vakantie………of toch niet..???? Nee, voor
een aantal synchroonzwemsters toch geen vakantie.
Voor het eerst in de geschiedenis van synchroonzwemmen, zijn er
Houtvaart trainingen ingevoerd. Synchroonzwemmen heeft de hele
vakantie doorgetraind, maar om een beetje vakantie gevoel er aan
over te houden is de trainingshoeveelheid terug gebracht naar één uur
in de week.
Op verzoek van twee trainers, te weten Ingrid en Linda, kwamen veel
meiden naar zwembad de Houtvaart op de dinsdagen te zwemmen.
Deze trainingen waren voor de meiden vanaf 15 jaar. De jongere
meiden mochten komen trainen, maar als het weer tegen zat, mochten
ze ook lekker thuis blijven.
De eerste twee weken hadden we mazzel, heerlijk weer, lekkere
temperatuur van het water. De trainers vonden het ook zeker niet rot
om lekker in het zonnetje training te geven. Helaas werd het weer
daarna (zoals iedereen vast wel gemerkt heeft) zeer vervelend. De
hemelsluizen hadden zich geopend in Nederland. Op sommige dagen
zwaar onweer, veel wind en natuurlijk was het koud (zowel in het
water als op de kant). Dat betekende dat het water van de Houtvaart
soms een stuk kouder was dan in de eerste twee weken. De meiden
moesten flink hard door zwemmen om een beetje warm te blijven.
Zodra er een arm of been boven water gehouden moest worden,
klonk er luid protest vanuit het water. Het was namelijk zo koud
boven water.
Al met al is elke training toch doorgegaan. We hebben geen
onweersbuien gehad waardoor we het water uit moesten en ook maar
een enkele spetter regen. We zouden kunnen stellen dat we het dus
best getroffen hebben. De trainers is het in ieder geval wel bevallen en
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naar alle waarschijnlijkheid komt er volgend jaar gewoon weer een
vervolg in de Houtvaar.

Van de (nieuwe)
zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
In de zomervakantie is het druk geweest binnen de zwemwerkgroep.
Er is namelijk een hoop veranderd. De hele werkgroep heeft afscheid
genomen en daar is een nieuwe werkgroep voor in de plaats genomen.
Een korte kennismaking:
Voorzitter: Peter v.d. Bor, 22 jaar en reeds 3 jaar lid van DWT. Was
vorig jaar voorzitter van de jeugdcommissie.
Secretaris: Annette Knape, 22 jaar en al héél lang lid van DWT. Zij
heeft lange tijd aan synchroonzwemmen gedaan, maar is nu weer
terug bij de wedstrijdzwemploeg.
Penningmeester: Yvette Roozen, 26 jaar en sinds deze zomer weer
lid van DWT. Drie seizoenen weggeweest voor waterpolo, maar nu
dus weer terug.
Wedstrijdsecretariaat: Dennis de Graaf, 19 jaar en al lang lid bij
DWT. Zijn vader is hem voorgegaan in de zwemwerkgroep en nu
gaat hij dezelfde taken uitvoeren.
Contact ouders: Erika Mauritz, moeder van Angela. Zij is heel actief
buiten het badwater (en dus de enige binnen de werkgroep die zelf
niet zwemt).
Op het moment dat jullie dit lezen is de eerste competitieronde alweer

Autorijschool Goes & Boonstra
L

www.goesboonstra.nl
023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra
Onder begeleiding van je In het tempo
Stapsgewijs en met
persoonlijke instructeur. dat bij jou past. een duidelijke uitleg.
Praktijkles 33 euro (50 min.)
Spoedopleiding v/a 1329,50
euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

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

L
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voorbij. Ik hoop dat we een beetje een goede wedstrijd gezwommen
hebben, maar dat we ook veel plezier hebben gehad tijdens deze
eerste wedstrijd. Laten we er samen een mooi seizoen van maken.
Hieronder vindt je het wedstrijdrooster. Zoals jullie weten zijn de
competitiewedstrijden verplicht.
Wedstrijdkalender oktober en november 2006
Datum
Wedstrijd
Plaats
1 oktober
Competitieronde 1
Zaandam
8 oktober
Speedo voorronde 1 Zaandam
8 oktober
Meerkamp I
Haarlem (Boerhaave)
5 novemberMeerkamp II
Haarlem (Planeet)
12 november
Meerkamp I
Haarlem (Planeet)
26 november
Competitieronde 2
Volendam
Verjaardagskalender September/ Oktober 2006
September
Oktober
09 Romy Nulkes (10)
07 Remco Vink (19)
22 Yunus Karaca (14)
28 Roland Hoogendoorn (13)

Van harte gefeliciteerd!!!!!!!!!!!!!!

Osnabrück juni 2006
Door: Yvette Roozen
In het weekend van 10-11 juni werd voor de wedstrijdzwemgroep de
officiële laatste wedstrijd verzwommen. Zoals elk jaar is dat in het
Nettebad te Osnabrück (Duitsland).
Met 15 man was DWT vertegenwoordigt in Osnabrück. Naast ons
waren er nog 21 andere (Duitse) verenigingen, waaronder onze
vrienden uit Osnabrück en Greifswald.
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Vrijdagavond mochten wij gebruik maken van het zwembad voor een
training en daarna mochten we vrij zwemmen in het vernieuwde
recreatiebad met drie geweldige glijbanen.
Zowel zaterdag- als zondagochtend moest er om 9 uur ingezwommen
worden, wat toch best wel vroeg was. Maar we waren wel meteen
wakker door het koude water.
De statistische en voorspellende strategieën voor het Schwimm Gala
brengen altijd al een hoop plezier met zich mee. De medaillespiegel,
die vooraf werd geschat op 24-12-7 (dit houdt in 24x goud, 12x
zilver en 7x brons), steeg dit jaar naar een record: 24-15-6. Hiermee
was DWT de vereniging met de meeste medailles van het toernooi.
Ook sneuvelde er heel wat PR’s in het 50m bad. Angela zwom op
haar twee lange afstanden (200m vrij, 200m wisselslag) naar twee
dikke PR’s. Jim daarnaast deed datzelfde op de korte afstanden (50m,
100m vlinderslag). Moreno zwom 4 PR’s (50m + 100m school, 100m
rug, 100m vrij) en Halise 3 (50m + 100m rug, 200m vrij). De echte
bikkels zwommen de 200m vlinderslag. Annette deed dat in een PR
van 3.11.51 en Wouter in 3.08.05. Overige PR’s kwamen op naam
van Kamiel op de 200m vrij, 200m rug, 200m school en 50m vlinder.
De onderlinge strijd tussen de gezusters Knape op de 50m vrije slag
werd met minimaal verschil (0,05 seconden) gewonnen door de
oudste.
Tussen de wedstrijden door hebben we lekker in het buitenbad
gezwommen en in de zon gelegen. Al met al dus een leuk en
afwisselend weekend, voor herhaling vatbaar!!!
De foto’s staan op
http://www.dewatertrappers.nl/fotoalbum
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Uitslagen:
Zaterdagochtend
4x100m vrije slag est dames
Annette Knape
1.14.24
Angela
Gooijer
Nicolette Knape
Yvette Roozen
4.55.49
200m schoolslag dames
1. Yvette Roozen
3.12.86
100m vlinderslag heren
1. Dennis de Graaf
1.12.55
5. Jim Weiland
1.16.30*
7. Wouter vd Bor
1.23.98
50m rugslag dames
1. Annette Knape
0.39.91
7. Angela Gooijer
0.40.08
2. Halise Gultekin
0.47.24*
200m vrije slag heren
7. Wouter vd Bor
2.35.49
3. Kamiel Delpeut
2.43.86*

1. Marcel Zwart
3.19.51*
100m vlinderslag dames
1. Nicolette Knape
1.23.85
50m schoolslag heren
1. Dennis de Graaf
0.33.97
6. Jim Weiland
0.36.48
2. Marcel Zwart
0.50.06*
4. Moreno Chuckwazi
0.56.37*
200m vrije slag dames
1. Yvette Roozen
2.37.93
1. Annette Knape
2.43.80
5. Angela Gooijer
2.44.59
3. Halise Gultekin
3.39.00
100m rugslag heren
1. Peter vd Bor
1.27.12
2. Kamiel Delpeut
1.30.87
5. Moreno Chuckwazi
1.58.01*
4x100m vlinderslag est heren
Dennis de Graaf
1.12.39

11
Peter vd Bor
Wouter vd Bor
Jim Weiland

5.20.60 CR

Peter vd Bor
Wouter vd Bor
Jim Weiland
Dennis de Graaf

1.30.12

6.01.73

Zaterdagmiddag
4x100m rugslag est dames
Angela Gooijer
1.31.01
Nicolette Knape
Yvette Roozen
Annette Knape
5.47.67 CR
50m vlinderslag dames
1. Nicolette Knape
0.38.51
9. Angela Gooijer
0.45.09
1. Halise Gultekin
0.59.55
200m schoolslag heren
5. Wouter vd Bor
3.01.19
4. Kamiel Delpeut
3.19.18*
100m vrije slag dames
1. Yvette Roozen
1.10.41
6. Halise Gultekin
1.42.25
50m rugslag heren
2. Peter vd Bor
0.33.51
8. Moreno Chuckwazi
0.58.37
200m vlinderslag dames
1. Annette Knape
3.11.51*
100m schoolslag heren
2. Dennis de Graaf
1.18.95
7. Wouter vd Bor
1.21.33
8. Jim Weiland
1.22.51
1. Marcel Zwart
1.51.92
8. Moreno Chuckwazi
2.06.40*
50m vrije slag dames
1. Yvette Roozen
0.30.91
1. Annette Knape
0.33.17
2. Nicolette Knape
0.33.22
8. Angela Gooijer
0.34.65
200m rugslag heren
1. Peter vd Bor
2.52.09
2. Dennis de Graaf
2.52.27
2. Kamiel Delpeut
3.24.73*
4x100m schoolslag est heren

Zondag
4x100m wisselslag est dames
Angela Gooijer
1.27.36
Yvette Roozen
Annette Knape
Nicolette Knape
5.42.56
100m schoolslag dames
1. Yvette Roozen
1.27.72
2. Nicolette Knape
1.35.43
5. Halise Gultekin
2.01.57
50m vlinderslag heren
1. Dennis de Graaf
0.30.17
3. Peter vd Bor
0.30.75
8. Jim Weiland
0.32.21*
6. Kamiel Delpeut
0.34.44*
4. Moreno Chuckwazi
1.11.71
200m rugslag dames
1. Annette Knape
2.59.52*
100m vrije slag heren
11. Jim Weiland
1.02.44
5. Kamiel Delpeut
1.08.71
1. Marcel Zwart
1.24.37*
7. Moreno Chuckwazi
1.41.01*
50m schoolslag dames
1. Yvette Roozen
0.38.88
2. Nicolette Knape
0.43.54
4. Angela Gooijer
0.47.81
200m vlinderslag heren
1. Wouter vd Bor
3.08.05
100m rugslag dames
1. Annette Knape
1.23.30
2. Halise Gultekin
1.47.66*
50m vrije slag heren
2. Dennis de Graaf
0.27.85
2. Marcel Zwart
0.34.91
200m wisselslag dames
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4. Angela Gooijer
3.09.78*
200m wisselslag heren
2. Wouter vd Bor
2.43.69
2. Peter vd Bor
2.49.19
10x50m vrije slag est mixed
Yvette Roozen
Dennis de Graaf
Annette Knape

Peter vd Bor
Nicolette Knape
Jim Weiland
Angela Gooijer
Wouter vd Bor
Halise Gultekin
Kamiel Delpeut

5.16.12 CR

A-Kringkampioenschappen
op 13, 14, 20 en 21 mei 2006
Door: Dennis de Graaf
Zoals elk jaar was dit jaar natuurlijk ook weer de A-Kring. Voor de
nieuwe zwemmers onder ons zal ik even uitleggen wat de A Kring is.
De A Kring is een wedstrijd waar de besten van Noord Holland zich
met elkaar meten. Kortom, de Kampioenschappen van Noord
Holland. Deze worden gehouden in Beverwijk in een 50 meter bad.
Aan deze wedstrijden zit ook een leeftijdsgrens verbonden. De
deelnemers moeten ouder zijn dan 12 jaar.
Dit jaar hadden zes mensen voldaan aan de limieten, die gesteld zijn
om aan de A Kring mee te mogen doen.
Afstand
Anouk 50m rug
100m vrij
Dennis 50m vrij
100m vrij
50m vlinder
100m school
50m school
Jim
100m vrij

Tijd
Over all (Noord Holland) Plaats eigen leeftijd
0.37.39
44ste
9de
ste
1.10.77
40
8ste
ste
0.27.14
24
12de
ste
1.01.47
27
15de
ste
0.29.75
24
11de
de
1.18.70
14
9de
de
0.33.64
5
4de
1.04.67
50
8
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Peter
50m vlinder
Wouter 200m school
100m school
50m school
Yunus 100m
vlinder

0.31.10
3.02.14
1.20.61
0.37.16
1.20.64

37
26
19
29
49

17
2
1
3
8

De prestatie van Anouk was veelbelovend. We zullen in de toekomst
zeker meer van haar gaan horen. Dennis presteerde wisselvallig. De
100m schoolslag liep niet naar wens, maar de 50m was wel van
niveau. Dennis zwom als enigste 5 afstanden, wat al een prestatie op
zich was. Jim heeft dit jaar al vele PR’s verbroken. Zijn eerste
optreden op de Noord-Hollandse Kampioenschappen brachten hem
een 8ste plaats in zijn leeftijdscategorie. Volgend jaar gaat hij dat zeker
verbeteren.
Wouter heeft het succes voor DWT binnengehaald dit jaar. In zijn
leeftijdscategorie werd hij eerste op de 100m schoolslag en tweede op
de 200m schoolslag. Ook de tijden logen er niet om. Op de 50m
schoolslag gelden andere leeftijdscategorieën en dus gene bronzen
medaille.
Dan deed Peter ook nog mee. Op zichzelf al een hele prestatie,
aangezien hij wat tegenslag heeft gehad dit seizoen in de vorm van
blessures. Hij mocht zich uitleven op de 50 vlinder.
Yunus heeft als enige van alle DWT’ers een nieuw persoonlijk record
gezwommen in het 50m bad. Hij verbeterde zijn tijd met ruim een 0,5
seconde, wat een fantastische prestatie is.

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

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-kwartier
aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Een (ruim) decennium
polocommissie.
In oktober neem ik officieel afscheid van de polocommissie. Waarom?
Omdat het mooi geweest is. Het combineren van een opleiding tot
gynaecoloog, promotieonderzoek en de part-time zorg voor een gezin
valt niet altijd mee en het wordt tijd om mijn polocommissietaken
over te dragen aan anderen.
Bijna twaalf jaar geleden belande ik in deze commissie, heel praktisch
omdat de vergaderingen meestal op mijn toenmalige woonadres
waren. Die commissie bestond onder anderen uit: Eric Thoolen,
Marius Bakker en (toen ook al) Eddy Roosen. Al vrij snel nam ik het
penningmeesterschap over van Ton van Gemert. Later werd Teun
Weustink voorzitter, Sabine Roozen, Thijs Weustink en Sandra
Roosen traden toe en enkele jaren later werd ik zelf voorzitter.
Onderling hadden we veel lol in het organiseren van allerlei zaken.
Niet alleen de competitie moet goed lopen maar ook het poloboekje
moet 2x per jaar gemaakt worden. Daarnaast organiseerden we
regelmatig jeugduitjes, disco's, zomerkamp en bezochten we in de
zomermaanden de nodige toernooien. Toch kwam er ook regelmatig
kritiek op onze werkwijze; we waren te jong, onervaren en namen de
dingen niet serieus genoeg. Daar zat soms vast een kern van waarheid
in maar toch moet je niet vergeten dat we alles in onze vrije tijd en
voor onze lol deden, zonder gerichte vooropleiding of ervaring. Al
met al denk ik dat de afgelopen jaren niet zo slecht zijn geweest voor
het waterpolo van DWT. Zo waren er 12 jaar geleden 5
waterpoloteams, nu zijn dat er 10 plus minipoloërs! Dames 1 speelde
destijds op kringniveau, de laatste jaren werd na meerdere promoties
in de bond gespeeld.
Ik ga het stokje doorgeven aan een enthousiaste en gedreven
commissie, bestaande uit: Eddy, Thijs, Dana, Rob, Lisette en Robbert.
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Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het waterpolo bij DWT nog beter
en leuker gaan maken.
Heel veel succes en plezier!
Marjolijn.

Van de polocommissie
Door: Lisette.
Tegen de tijd dat dit boekje op de deurmat
valt is het alweer oktober; de conditie
is weer opgebouwd en de eerste wedstrijden
zijn gespeeld. Zoals je in het stukje hierboven en
in het voorwoord van het poloboekje hebt
kunnen lezen, heeft Marjolijn de polocommissie verlaten. Wij
bedanken haar van harte voor alle jaren trouwe inzet!
Tijd om een nieuwe voorzitter te kiezen en alle functies nog eens
nader te bekijken. Voor de duidelijk hier even een overzicht van wie
wat nou eigenlijk doet, en met welke problemen of vragen je bij wie
terecht kunt.
Eddy is de nieuwe voorzitter en het aanspreekpunt voor de
herenafdeling van waterpolo. Thijs heeft de functie van secretaris van
Eddy overgenomen. Lisette heeft de verantwoordelijkheid over het
geld en zorgt daarnaast voor het polodeel in het clubblad en op de
website. Dana houdt de functie Public Relations en krijgt daar de taak
'aanspreekpunt dames' bij; voor alles wat ook maar iets met het
dameswaterpolo te maken heeft, kun je bij haar terecht! Rob
promoveert van algemeen lid naar jeugdcoördinator. Robbert blijft de
leiding houden over het onderdeel minipolo en zorgt verder voor alle
algemene zaken die met waterpolo te maken hebben.
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Ook in oktober wensen we jullie veel waterpoloplezier!
Groeten van de polocommissie.

MiniPoloToernooi
Op zondag 22 oktober a.s.
MiniPoloToernooi georganiseerd!

wordt

het

nationale

DWT

Ook deze keer vindt het toernooi plaats in de Planeet te Haarlem. De
kleedkamers gaan om 14:15 uur open en de wedstrijden beginnen om
14:45 uur.
Wanneer het is afgelopen hangt af van het aantal teams dat zich
opgeven, maar gewoonlijk is de laatste wedstrijd afgelopen rond
16:30.
Wil je helpen of heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met
Robbert, (023) 536 42 40 of waterpolo@dwt-haarlem.nl.

Dropping
Het is weer herfst, dus tijd voor de dropping!! Deze zal in de
herfstvakantie plaatsvinden.
Meer informatie volgt via je trainer!

Zomertoernooien
Net als ieder jaar is er afgelopen zomer weer flink gepolood op de
toernooien. Het zomerseizoen begon met ons eigen pinkstertoernooi,
gevolgd door een aantal toernooien waar gezelligheid en poloën hand
in hand gingen. Aan het eind van dit oh zo leuke en toch ook wel
sportieve toernooiseizoen, was er het 'verplichte serieuze selectie
toernooi'. Dit jaar gingen we naar het Kristalbad in Apeldoorn, het
grootste buitenbad van Nederland. Een prachtige locatie, alleen een
beetje jammer van het weer. Ook de selectie viel een beetje tegen; 10
dames voor 2 teams… Het zou leuker zijn geweest als alle dames en
heren mee waren gegaan. Voor volgend jaar zoeken we weer een
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nieuwe locatie voor ons wat serieuzere toernooi en we hopen dat de
groep dan wat groter zal zijn.

Wijziging jurytafel
In het poloboekje staat dat op 7 oktober Heren 5 tijdens hun eigen
wedstrijd achter het tafeltje moet. Dit moet natuurlijk heren 4 zijn.

Wedstrijden in oktober
Zaterdag 7 oktober
Baddienst: Karina + Jeroen L
W.nr Niveau
Aanv. Tafelbezetting VSR
45283 NH.DA1 Dames 3 - Z.V. Hoorn Aurik 1 18:30 Jaco, Frank
45284 NH.DA1 Dames 2 - AZVD 1
19:15 Dames 3
20575 D3.HE4B Heren 3 - Z.V. Hoorn Aurik 3 20:00 Dames 2
45365 NH.HE1 Heren 4 - AZVD 1
20:45 Heren 3
45456 NH.HE3 Heren 5 - De Ham 7
21:30 Heren 5
Uitwedstrijden
Niveau
Plaats en bad
Aanv.
Combibad Brandenburg,
B.H4A
BZC Brandenburg 3 - Heren 1 Bilthoven
17:00
NH.BJ1 S.G. Ymond E - Aspiranten
Sportf. Beverwijk, Beverwijk
18:15
D3.DA1 S.G. Haerlem'04 2 - Dames 1
De Planeet 1, Haarlem
19:30
Zaterdag 14 oktober
Baddienst: Lisette
W.nr Niveau
Aanv. Tafelbezetting VSR
45457 NH.HE3 Heren 5 - Alliance 8
18:30 Thijs, Eddy
20247 D3.DA1 Dames 1 - UZSC 2
19:15 Heren 5
1637 B.H4A
Heren 1 - ZWV-Nereus 2
20:00 Dames 1
Uitwedstrijden
Niveau
Plaats en bad
Aanv.
NH.DG3 Noordkop E - Pupillen
De Schots, Den Helder
17:30
NH.BJ1 Noordkop C - Aspiranten
De Schots, Den Helder
18:45
D3.HE1 UZSC 4 - Heren 2
De Krommerijn, Utrecht
19:45
Zaterdag 21 oktober
W.nr Niveau
45291 NH.DA1 Dames 2 - De Ham 3
45293 NH.DA1 Dames 3 - AZVD 1
20581 D3.HE4B Heren 3 - De Reuring 2
20394 D3.HE1 Heren 2 - AZ&PC 4
Uitwedstrijden

Baddienst: Marcel V. en Wouter
Aanv. Tafelbezetting VSR
18:30 Marcel, Wouter
19:15 Dames 2
20:00 Dames 3
20:45 Heren 3
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Niveau
D3.DA1 ZWV-Nereus 3 - Dames 1
NH.HE1 De Reuring 3 - Heren 4
B.H4A

Het Y 2 - Heren 1

Plaats en bad
De Slag 2, Zaandam
Duikerdel, Nrd.Scharwoude
Sportfondsenbad Oost,
Amsterdam

Aanv.
17:00
19:15
19:15

Zaterdag 28 oktober
Baddienst: Robbert
W.nr Niveau
Aanv. Tafelbezetting VSR
45113 NH.DG3 Pupillen - De Reuring D
18:30 Heren 4
Remon
45242 NH.BJ1 Aspiranten - De Ham C
19:00 Heren 4
Remon
45376 NH.HE1 Heren 4 - De Ham 6
19:45 Robbert en Bart
Uitwedstrijden
Niveau
Plaats en bad
Aanv.
NH.DA1 De Reuring 1 - Dames 2
Duikerdel, Nrd.Scharwoude
19:00
NH.HE3 AquaWaarD 2 - Heren 5
De Waardergolf, Heerhugowaard 20:45

Kaderdag 2006
Door: Ingrid
Zaterdag 23 augustus 2006 was het weer tijd voor een DWT
kaderdag. Sinds twee jaar probeert het bestuur een kaderdag te
organiseren buiten het alom bekende zwembad. Zo waren we vorig
jaar buiten Haarlem te vinden in Spaarnwoude.
Dit jaar vonden we het tijd om als Haarlemse zwemverenging een
activiteit te organiseren in het voor ons bekende Haarlem. Maar wat
zijn nou de plekken in Haarlem waar je niet even langs gaat om te
kijken.
Na enige denkmomenten hadden we twee, naar onze mening, leuke
dingen gevonden. De kaderleden hebben zich om 14.00 uur verzameld
bij het bekende beeld van Loutje op de Grote Markt. Vanwege de
vakantie en een bruiloft van een waterpoloër waren er iets minder
kaderleden dan vorig jaar, maar een kleinere groep heeft ook zo zijn
charmes. Nadat ook de laatste kaderleden aangekomen waren bij
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Loutje is de groep vertrokken naar de ingang van de Grote Kerk. We
hebben daar eerst een kopje koffie met een gebakje genuttigd en
vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld voor een rondleiding.
Om kwart voor vier zijn we vertrokken richting het Spaarne.
Natuurlijk moesten er nog allemaal mensen naar het toilet, waardoor
we aardig door moesten lopen naar onze volgende activiteit. Alsof dat
nog niet genoeg was, ging de brug ook nog open en we moesten naar
de andere kant van het Spaarne, want daar lag onze rondvaartboot te
wachten. De firma Wooltheus Cruises heeft een leuke rondvaart
verzorgd inclusief een hapje en drankje aan boord. Haarlem vanaf het
water geeft een heel ander beeld dan we gewend zijn. Zo zagen we
onder andere een ondergrondse doorgang naar het Stadhuis en
instortingsgevaar aan de waterkant.
De kaderdag 2006 was wat ons betreft weer geslaagd en hopelijk
hebben de aanwezige kaderleden dit ook zo ervaren. De foto's van
deze dag zijn te vinden via het fotoalbum van DWT
(www.dewatertrappers.nl/fotoalbum). Op naar de kaderdag 2007!

NIEUWS UIT MADRID!
Ook dit jaar is Sinterklaas weer in het land en
heeft hij tijd om bij u langs te komen.
Voor een bezoek kunt u contact opnemen met:
Truus Muylaert 023 5326796 of
Carry Smits-Muylaert 023 5240087
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Nieuwe voorzitter JREZ
Hallo Allemaal,
Allereerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben Petri van Dijk en ik ben
de voorzitster van de J-REZ (jeugd activiteiten elementair zwemmen).
Voordat ik de rol van voorzitster op mij mocht nemen deed ik al best
veel bij DWT. Toen ik al mijn diplomás had ben ik begonnen met
wedstijdzwemmen waarna ik vanaf mijn 14 jaar mocht gaan assisteren
bij het zwemles geven. Zo ben ik in het zwemles geven gerold en doe
dat nog steeds met veel plezier. Jullie zien mij zowel in het
Boerhaavebad als in de Planeet rondlopen. Voordat ik voorzitster
werd van de J_-REZ heb ik al een aantal jaren meegedraaid. En zo
mocht ik de rol van voorzitter op mij nemen. Gelukkig runnen we de
J-REZ met 2 mannen en 3 vrouwen. Teweten Harry van Geldorp
(uurleider Planeet), Nic den Braven (secretaris bestuur,secretaris
J-REZ), Edith Piers (notuliste en lesgeefster Boerhaavebad en
Planeet) en Ger Buis (lesgeefster Planeet).
Aankomend zwemjaar staan er weer hele leuke activiteiten op het
programma. Tja wat, dat blijft nog een verrassing en zien jullie vanzelf
bij de tafeldame's vermeld staan.
Wij hopen dat we jullie weer allemaal daarbij mogen ontvangen.
Het afzwemmen hebben we in een nieuw jasje qua dag gestoken. We
gaan nu het afzwemmen van de diploma's ABC en de
zwemvaardigheden op zondag doen. Dus bij deze zijn jullie daar nu
allemaal van op de hoogte.
Wij hopen dat het weer een gezellig en druk zwemjaar wordt. Wij
wensen jullie allemaal veel zwemplezier toe voor het komende jaar.
Veel succes.
Groetjes Petri
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Heren 2
Door: Michael
Dat onze eerste wedstrijd van het seizoen altijd lastig is, blijkt uit de
vele verloren eerste wedstrijden die onze historie rijk is. Deze keer
waren we echter met best wel veel mensen. Drie wissels , bij een
uitwedstrijd, is bij heren 2 namenlijk een hele gedegen opkomst.
Zeker als we dan ook nog naar een ver en duister bad in Almere
haven moeten. ( Toch weer eens in een zwembad gezwommen waar
ik nog nooit geweest was en dat gewoon weer een zoveelste
sportfondsenbad bleek. ) Dat we er dan ook een mooie 6-6 van weten
te maken is op zijn minst onverwacht en misschien zelfs best wel goed
van ons. Het enige minpuntje dat ik aan ons optreden kon ontdekken
was de winnende goal die Wiebe, vijf seconden voor tijd, op zijn hand
had liggen maar helemaal vergat om ook echt in het goal te gooien.
Dat gaat hij zeker nog wel enige tijd om zijn oren krijgen.

Spelers update
Er is één verse genaamd Wiebe. Hij is overgelopen van een vereniging
uit de noord naar ons. Hij kan poloën maar vergeet alleen wel eens de
winnende goal er in te gooien. De rest van het team is geloof ik nog
aardig hetzelfde al heb ik nog niet iedereen op de training gezien dus
helemaal zeker is dat niet. En met zo’n nieuwe trainer op de kant
weet je het maar nooit. Je zit tegenwoordig zo in heren 1.

Competitie update
Wij zijn met ons ene puntje opgeschoven naar de bovenste helft van
de competitie. Het gereken kan dus een aanvang nemen en wij gaan
ons nu al vast rijk rekenen.

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

D agelijks bestuur
bestuur@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: W alja Karten
T erheidenstraat 16
2014 CS H aarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@ hccnet.nl
Secretaris: T eun W eustink
Roemer Visscherstraat 185
2026 T R H aarlem
tel. 06 52 05 44 87
weustink@ 12move.nl
Penningm.:Nic den B raven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158
penningmeester@ dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzig ing e n, lidm aatsc hap en
opzeggingen)
Y olanda Bouman
Koftjalk 1
1991 N A Velserbroek
tel. 023-5388798 tot 22.00uur
ledenadministratie@ dwt-haarlem.nl

Leszwem men:
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 D ijk
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
H arry van G eldorp

C lubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: M ieke Goedkoop
Braillelaan 46
2037 XC H aarlem
tel: 06-52055039
Agenda:
Bart W ever
06-48429726
clubhuis@ dwt-haarlem.nl
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van D ijk
tel 023-5257151
W aterpolo-werkgroep
waterpolo@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter M . Verbruggen
Eendrachtstraat 50
2013 RJ H aarlem
tel. 023-5314120
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Peter van de Bor
Pladellastraat 25
2033 M L H aarlem
tel. 06-42146338
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12
2033 ZV H aarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemmen voor volwassenen (H et uur U ):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur
Boerhaavebad
K. Ungureanu tel 023-5330857
Synchroonzwem men:
dinsdag:
17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad
W edstrijdzwem men:
maandag
17.00-18.00
dinsdag
17.30-18.30
woensdag
17.30-18.30
vrijdag
18.30-19.30
zaterdag
07.15-08.45
W aterpolo:
M inipolo
dinsdag
18.30
zondag
16.30
Adspiranten (o 14)
dinsdag
18.30
zondag
16.30
H eren jeugd
vrijdag
21.45
zondag
13.30
H erenselectie
maandag
21.45
vrijdag
21.45
H eren 3, 4, 5
maandag
21.45
woensdag
22.00
D ames 1 t/m 3
dinsdag
19.30
vrijdag
20.15

uur
uur
uur
uur
uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

- 19.30 uur Boerhaavebad
- 17.30 uur Boerhaavebad
- 19.30 uur Boerhaavebad
- 17.30 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 15.00 uur Planeet
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 21.00 uur Boerhaavebad
- 21.45 uur Boerhaavebad
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