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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Aan het begin van het seizoen kreeg de
secretaris een opzegging van het lidmaatschap
van een van onze jeugdleden. Erg jammer ook
al omdat we het ledenaantal graag willen laten
stijgen, vooral bij de jeugd. 

Nu zeggen (jeugd)leden natuurlijk wel eens vaker op en dat is nooit
helemaal te voorkomen. De reden die in het (overigens) nette
bedankbriefje werd, geeft echter wel reden tot de nodige zorg. Er zijn
namelijk te weinig meisjes in de leeftijdscategorie (12/13/jaar) die
waterpolo spelen. En met deze opzegging blijven er uiteraard nog
minder over. Daarom spelen deze meisjes inmiddels noodgedwongen
in een senioren team en dat is niet ideaal.

Is het dan echt niet mogelijk om een team van leeftijdsgenoten bij
elkaar te krijgen. En hoe kunnen we het tij keren. Een mogelijkheid is
om een wervingscampagne op te zetten. Maar het valt niet mee om
12 en 13 jarigen binnen te halen en vooral ook te houden. Voor
kinderen onder de 12 doen we sinds afgelopen seizoen overigens mee
aan het de Jeugdsportpas waarbij twee keer per jaar kinderen een
viertal proeftrainingen kunnen volgen en daarna lid worden. Hieraan
doen veel kinderen mee maar het levert niet direct grote aantallen
nieuwe leden op. 

Als bestuur denken we dat de beste mogelijkheden veel dichter bij
huis liggen. Want als zwemvereniging hebben we twee grote
voordelen ten opzichte van veel andere sportverenigingen. Allereerst
worden via het leszwemmen heel veel kinderen op jonge leeftijd al
bijna als vanzelf (tijdelijk) lid van DWT. Daarnaast kunnen we leden
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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.

niet alleen wedstrijdzwemmen maar ook waterpolo en
synchroonzwemmen aanbieden. Dus als je bent uitgekeken op de
westrijdzwemmen waarom dan niet eens synchroonzwemmen
proberen.
Als we dus zorgen voor een (nog) betere interne doorstroming binnen
en tussen de verschillende sectoren dan kunnen we meer (jeugd)leden
vasthouden.  

Als bestuur denken we dat we hier als DWT nog veel winst kunnen
boeken. Er gebeuren wel al dingen om de interne doorstroming te
stimuleren. Zo geven de sportsectoren bij het afzwemmen van de
leskinderen demonstraties. Maar we kunnen meer doen en ook
gerichter op de sectoren en leeftijdscategorieen waar de knelpunten
het grootste zijn. Om die reden gaan we hier als bestuur met de
verschillende werkgroepen het komend halfjaar de nodige aandacht
aan besteden. Hopelijk hebben we dan weer snel een meisjes
aspiranten team…..

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl


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



 5  

Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen

De herfst is in volle gang. De wedstrijden voor de zwemploeg zijn
dus ook in volle gang. De eerste competitiewedstrijd, de eerste
Meerkamp en de eerste Speedo wedstrijd. In dit clubblad dus ook alle
uitslagen van deze wedstrijden. De start van het seizoen is
veelbelovend voor het vervolg ervan. Laten we hopen dat de lijn
stijgt vanaf dit "startpunt".
In de maand oktober is er ook een examen geweest voor
tijdwaarnemer-bevoegdheid 4. Hr W. Jansen en Mw Y. Roozen
volgden deze cursus en slaagden voor het examen. Namens de
werkgroep en de zwemploeg van harte gefeliciteerd en alvast bedankt
voor uw inzet komend seizoen!
Op woensdag 11 oktober was er de ouderavond voor ouders, maar
ook zwemmers zelf.
Hier hebben we gesproken over een aantal zaken die dit jaar
belangrijk zijn. Waar gaan we voor trainen, wat willen we bereiken
met de competitie en wat wordt en eigenlijk van de zwemmers
verwacht tijdens een training of wedstrijd. Er waren heel veel ouders
aanwezig, ook van de "nieuwere" leden. Het was dus niet alleen
informatief, maar ook een mooie gelegenheid eens wat nieuwe
gezichten te zien en de ouders te leren kennen. Het verslag van de
ouderavond volgt z.s.m.

Dan wens ik vanaf deze plaats iedereen een succesvolle maand
november toe. Laten we vooral wat moois neerzetten tijdens de
tweede competitiewedstrijd! 

Tot volgende maand!!!



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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Wedstrijdkalender november en december 2006
Datum Wedstrijd Plaats
5 november Meerkamp II Haarlem (Planeet)
12 november Meerkamp I Haarlem (Planeet)
26 november Competitieronde 2 Volendam
17 december Speedo Voorronde deel 2 Purmerend

Verjaardagen november 2006
10 Corine Kalbfleisch (54)
20 Michael de Feber (22)
27 Denzel Krommendam (14)
Van harte gefeliciteerd!!!

Competitie deel 1 te Zaandam
Een goed begin is het halve werk. Een leuk spreekwoord, maar
helemaal gaat het niet op voor de competitie van de zwemploeg. We
hebben een goede eerste ronde gezwommen en waren 136,06
seconden sneller dan vorig jaar. Er werden daarbij 34 PR's uit de
boeken gezwommen en met slechts 1 diskwalificatie waren we ook
goed op dreef. Toch komen we met het zicht op de andere
verenigingen in onze competitie  niet verder dan ene 8ste plaats. We
zullen de volgende rondes dus weer flink aan de bak moeten en dit
resultaat overtreffen.
Uitslagen:
4x100m vrije slag est dames
Anouk Nulkes 1.08.11 PR
Annette Knape
Tessa Wijckmans
Yvette Roozen 4.37.96 CR
4x50m wisselslag est j junioren 4 el
Denzel Krommendam 0.42.85
Roland Hoogendoorn
Yunus Karaca
Soufiane Ridouani 2.42.39 CR
50m schoolslag minioren 6 el
Halise Gultekin 0.52.69 PR
Romy Nulkes 0.54.34 PR

Eva Visser 0.55.08 PR
Michael Tonsbeek 0.50.80 PR
Moreno Chuckwazi 0.54.95 PR
Maarten Tool 1.00.97 PR
100m wisselslag junioren 2 el
Anouk Nulkes 1.20.01
Susanne van Kleef 1.26.50
Daphne Romeijn 1.28.53 PR
Roland Hoogendoorn 1.26.07 PR
Hiras Ferrandino 1.29.10 PR
Denzel Krommendam 1.39.12 PR
Soufiane Ridouani 1.46.47
50m vrije slag m jeugd 2 el/  j jun 4 el
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Anouk Nulkes 0.30.87 PR
Angela Gooijer 0.33.12 PR
Mara Burden 0.34.43 PR
Merel Visser 0.35.19 PR
Yunus Karaca 0.30.68
Hiras Ferrandino 0.35.95 PR
100m vlinderslag m sen 2 el/ j jeugd 2 el
Tessa Wijckmans 1.29.17
Wouer vd Bor 1.13.69 PR
Jim Weiland 1.15.56 PR
Yunus Karaca 1.26.64 VE
50m schoolslag d/h
Yvette Roozen 0.38.22
Nicolette Knape 0.42.83
Annette Knape 0.45.67
Dennis de Graaf 0.33.29
Kamiel Delpeut 0.38.32
Peter vd Bor 0.39.48
Bart de Graaf 0.44.84
Michiel Tonsbeek 0.45.19 PR
50m rug minioren 6 el
Eva Visser 0.47.14 PR
Halise Gultekin 0.48.95
Romy Nulkes 0.50.11
Michael Tonsbeek 0.47.59 PR
Moreno Chuckwazi 0.53.00 PR
Maarten Tool 0.58.41 PR
100m vrije slag junioren 2 el
Anouk Nulkes 1.11.14
Susanne van Kleef 1.19.09
Daphne Romeijn 1.20.03
Roland Hoogendoorn 1.15.04

Denzel Krommendam 1.23.46
Soufiane Ridouani 1.25.69
100m schoolslag m jeugd 2 el/ j jun 4 el
Angela Gooijer 1.36.95 PR
Mara Burden 1.39.67
Merel Visser 1.41.57 PR
Hiras Ferrandino 1.35.89 PR
Yunus Karaca 1.36.22
Roland Hoogendoorn 1.38.55 PR
200m vrije slag m sen 2 el/ j jeugd 2 el
Tessa Wijckmans 2.37.59
Jim Weiland 2.19.03 PR
Wouter vd Bor 2.25.92
100m wisselslag d/h
Yvette Roozen 1.17.11 PR
Nicolette Knape 1.20.86
Annette Knape 1.23.39
Dennis de Graaf 1.08.19
Peter vd Bor 1.16.34
Kamiel Delpeut 1.18.70
Bart de Graaf 1.39.86 PR
Michiel Tonsbeek 1.57.24
4x50m vrije slag est meisjes jun 2 el
Daphne Romeijn 0.35.25 PR
Susanne van Kleef
Mara Burden
Anouk Nulkes 2.17.53
4x100m vrije slag jongens jeugd 2 el
Jim Weiland 1.02.85
Roland Hoogendoorn
Yunus Karaca
Wouter vd Bor 4.36.60

PR = persoonlijk record
CR = clubrecord
VE = diskwalificatie (de bewegingen van de voeten niet op gelijke wijze uitgevoerd)

Speedo deel 1
Naar de eerste Speedo wedstrijd (8 oktober 2006) gingen 7
zwemmers van de jongste categorieën. Er vielen helaas iets meer
diskwalificaties dan bij de competitie, maar er waren dan ook heel
wat "zware" programmanummers, zoals de 200m wisselslag en de
rugslag (en dan is vooral dat keerpunt zo moeilijk). Ondanks deze
nummers werden er wel 15 PR's verbeterd van de 17 x dat er werd
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Vlnr: Jikke vd
Ende, Eva
Visser, Romy
Nulkes, Michael
Tonsbeek,
Moreno
Chuckwazi en
Myrea den
Ridder (zittend).
Halise Gultekin
ontbreekt op de
foto.

gestart. Dikke pluim dus!!! Op de altijd moeilijke vlinderslag
behaalde Michael echter wel een zilveren medaille. Gefeliciteerd
hiermee!
Uitslagen:
100m rugslag
Moreno Chuckwaazi 1.47.53 PR
Halise Gultekin 1.44.67 PR
Eva Visser 1.49.45 PR
Romy Nulkes 1.46.94 PR
100m schoolslag
Jikke vd Ende 1.53.22 PR
50m vlinderslag
Michael Tonsbeek 0.56.20 PR 2de 
Myrea de Ridder 1.16.97 PR
200m wisselslag
Moreno Chuckwazi AF
Romy Nulkes 3.51.03 PR RH

Halise Gultekin 3.59.48 PR
Eva Visser 3.59.62 PR

RH/SD
100m rugslag
Michael Tonsbeek 1.45.67 PR RF
Myrea de Ridder 2.22.61 PR RH
100m vrije slag
Moreno Chuckwazi 1.40.72 PR
Halise Gultekin 1.35.72 PR
Romy Nulkes 1.37.07 PR
Eva Visser 1.38.70 

AF = Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren)
RH = Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt
SD = De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale
vlak uitgevoerd
RF = Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen
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Regiomeerkamp deel 1
Op zondag 8 oktober waren er twee wedstrijden. De "niet
Speedo"-zwemmers waren in de Planeet te bewonderen, voor het
eerste deel van de Regio-Meerkamp. De wedstrijden in deze
Meerkamp worden gezwommen met Rapido, NVA/HHC, HPC en de
Zeeschuimers. Er werd wisselvallig gezwommen. Er werden totaal
31 PR's verbeterd (van de 40 starts), een goed percentage dus, maar
de zwemmers die geen PR zwommen, zaten er ook niet eens bij in de
buurt. Net zoals bij de competitie viel er slechts 1 diskwalificatie.
Hiras deed zijn best voor het eerst het rugslagkeerpunt uit te voeren,
maar het ging helaas nog niet helemaal correct. Verder viel er op
technisch vlak niet veel aan te merken.

Graag wil ik op deze plaats alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp
en inzet bij deze eerste "eigen organisatie"- wedstrijd: Mw A. Knape,
Hr W. Roozen, Mw Karaca, Mw E. Mauritz, Hr A. Romeijn, Hr
Burden, Hr Rossel en Hr B. de Graaf. 

Uitslagen:
100m rugslag
Anouk Nulkes 1.17.75 PR
Lianne Bergsma 1.25.91 PR
200m rugslag
Anouk Nulkes 2.46.76 PR
Angela Gooijer 3.07.14 PR
Wouter vd Bor 2.49.11 PR
Peter vd Bor 3.02.11
Denzel Krommendam 3.11.75 PR
200m schoolslag
Nicolette Knape 3.22.86 PR
Mara Burden 3.48.14 PR
Wouter vd Bor 2.50.70 PR
Hiras Ferrandino 3.43.78 PR
Michiel Tonsbeek 3.59.82 PR
100m schoolslag
Nicolette Knape 1.32.51
Wouter vd Bor 1.16.96 PR
100m vlinderslag
Lianne Bergsma 1.23.56 PR
Dennis de Graaf 1.11.38

Yunus Karaca 1.20.65
200m vlinderslag
Lianne Bergsma 3.28.92 PR
Yunus Karaca 3.10.29 PR
200m vrije slag
Anouk Nulkes 2.35.30 PR
Angela Gooijer 2.39.32 PR
Daphne Romeijn 2.59.58 PR
Kamiel Delpeut 2.38.24 PR
Peter vd Bor 2.45.64
Denzel Krommendam 3.06.13 PR
Hiras Ferrandino 3.26.31 PR
100m vrije slag 
Dennis de Graaf 1.00.60
Peter vd Bor 1.10.85
Michiel Tonsbeek 1.41.12 PR
200m wisselslag
Nicolette Knape 2.55.23
Angela Gooijer 3.04.48 PR
Mara Burden 3.23.15 PR
Yunus Karaca 3.03.95 PR
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Roland Hoogendoorn 3.04.12 PR
Hiras Ferrandino 3.17.72 PR RH
Denzel Krommendam 3.32.55
400m vrije slag
Daphne Romeijn 6.17.50 PR

Dennis de Graaf 5.14.97 PR
Roland Hoogendoorn 5.54.30 PR
Kamiel Delpeut 6.32.78 PR

RH = diskwalificatie (Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt)

Van de polocommissie

Het is weer november. Dat betekent dat
nog maar 2 maandjes 2006. Het betekent
dat de herfst echt  begonnen is; de winter
er alweer aan komt; de herfstdropping en
het minopolotoernooi achter de rug zijn
en dat de competitie in volle gang bezig
is. De competitie waarbij er vooral bij de
dames en de jeugd een aantal
veranderingen heeft plaatsgevonden, maar alles lijkt (vooralsnog)
goed te verlopen. Het  achter-het -tafeltje-systeem dat  we vorig jaar
hebben ingevoerd verloopt gelukkig ook prima. Het komt de laatste
tijd niet vaak voor dat het tafeltje onbemand is en dat is natuurlijk
ook zoals het zou moeten zijn! Toch nog wel het verzoek aan
iedereen met een w'tje om altijd even in het poloboekje te kijken of je
misschien achter het tafeltje verwacht wordt. Het is namelijk, zowel
voor de mensen die baddienst hebben, als voor het team dat moet
spelen, erg vervelend als er onvoldoende mensen achter de tafel
zitten.

Voor nu dus even niets nieuws te vertellen. Zelfs geen oniteressant
verhaal over herfst, vallende blaadjes of regen. Volgende keer
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misschien weer... Maar mocht je nou zelf graag je ei kwijt willen, of
vragen of opmerkingen hebben? Neem dan gerust contact met een
van ons op!

Groetjes,
Namens de polocie
Dana 

Wijzigingen

Natuurlijk zijn er ook nu weer wat wijzigingen in het speelschema:
Adspiranten:

45246 04-11-06 15:30 Alliance C - DWT A   De Slag 1 Zaandam

Dames 2 en 3:

45309 18-11-06 17:45 Alliance 6 - DWT 3           De Slag  1 Zaanda

45313 25-11-06 20:00 ZWV-Nereus 4 - DWT 2 De Slag  1 Zaandam

District III: reglement waterpolocompetitie 2006

/ 2007
Hieronder staat wat er precies moet gebeuren als er een
scheidsrechter niet op komt dagen. Voor de rest van het reglement en
de nieuwe regels; zie www.dwt-haarlem.nl
HET NIET OPKOMEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER
Indien bij een wedstrijd geen scheidsrechter(s) zijn aanwezig zijn/is
dan dienen:
a. De beide aanvoerders(sters) een aanwezige, bevoegde

scheidsrechter die geen lid of coach is van een van beide
verenigingen de wedstrijd te laten leiden.              

b. Indien bij wedstrijden het onder a gestelde niet kan, dan kan een
scheidsrechter van èèn van beide verenigingen de wedstrijd leiden
of een andere aanwezige. Er MOET ten alle gespeeld worden, ook
als een vervangende persoon GEEN officiële scheidsrechter is. 

c. Mocht een wedstrijd toch niet gespeeld worden, ondanks
aanwezige vervanging/  bereidwillige, dan wordt dit beschouwd
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als NIET OPKOMEN van de weigerende ploeg.
d. In geval van overmacht wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld.

Wedstrijden in november
Zaterdag 4 november Baddienst: Thijs
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45118 NH.DG3 Pupillen - Noordkop F 18:30 Eddy, Hayo Ronnie
20262 D3.DA1 Dames 1 - Aquarijn 1 19:00 Paul s., Ted, Ton v G 
1649 B.H4A Heren 1 - UZSC 2 19:45 Dames 1
20588 D3.HE4B Heren 3 - DAW Finenzo 3 20:30 Heren 1
45466 NH.HE3 Heren 5 - S.G. Haerlem'04 9 21:15 Heren 3

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.BJ1 Alliance C - Aspiranten De Slag 1, Zaandam 14:00
NH.HE1 Alliance 5 - Heren 4 De Slag 2, Zaandam 16:45
D3.HE1 Alliance 4 - Heren 2 De Slag 1, Zaandam 18:30
NH.DA1 De Reuring 1 - Dames 3 Duikerdel, Nrd.Scharwoude 20:00

Zaterdag 11 november Baddienst: Marcel V. en Wouter
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45254 NH.BJ1 Aspiranten - De Reuring B 18:30 Wouter, Marcel V. Eddy
45305 NH.DA1 Dames 3 - De Ham 3 19:15 Robin, Marco
45307 NH.DA1 Dames 2 - Alliance 5 20:00 Dames 3
45383 NH.HE1 Heren 4 - De Reuring 4 21:30 Dames 2
20406 D3.HE1 Heren 2 - De Meerkoeten 1 20:45 Heren 4

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
B.H4A S.G. Ymond 2 - Heren 1 De Heerenduinen, IJmuiden 21:00
NH.DG3 Alliance H - Pupillen De Slag 2, Zaandam 14:00
D3.DA1 Watervlo 1 - Dames 1 Fletiomare,Vleuten DeMeern 17:00

Zaterdag 18 november Baddienst: Ilona en Tim
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45311 NH.DA1 Dames 2 - SG. Haerlem'04 3 18:30 Frank M, Jaco
45473 NH.HE3 Heren 5 - Aquarius 2 19:15 Dames 2
20595 D3.HE4B Heren 3 - Het Y 4 20:00 Heren 5
45388 NH.HE1 Heren 4 - DAW Finenzo 4 20:45 Heren 3
20412 D3.HE1 Heren 2 - S.G. Haerlem'04 3 21:30 Heren 4

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.DA1 Alliance 6 - Dames 3 De Slag 1, Zaandam 14:45
NH.BJ1 DAWFinenzo A -Aspiranten Hoornse Vaart, Alkmaar 18:15
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NH.DG3 De Reuring E - Pupillen Duikerdel, Nrd.Scharwoude 19:00
B.H4A Oceanus 1 - Heren 1 De Waterlelie, Aalsmeer 19:30
D3.DA1 Z.V. De Dolfijn 1 - Dames 1 Sloterparkbad, Amsterdam 20:00

Zaterdag 25 november Baddienst: Rob
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45264 NH.BJ1 Aspiranten - De Ham B 18:30 Rob, Robbert Eddy
20276 D3.DA1 Dames 1 - S.G. Ymond 1 19:15 Carry, Anje,Carola
1666 B.H4A Heren 1 - Watervlo 1 20:00 Dames 1
45317 NH.DA1 Dames 3 - Alliance 5 20:45 Heren 1

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.DA1 ZWV-Nereus 4 - Dames 2 De Slag 1, Zaandam 17:00
NH.DG3 Aquarius A - Pupillen Sportf. De Wiel, Schagen 17:30
D3.HE1 De Amer 2 - Heren 2 Sportfondsenbad,Amersfoort 20:00
NH.HE3 De Bron 3 - Heren 5 De Kloet, Grootebroek 20:15
D3.HE4B S.G. Haerlem'04 6 - Heren 3 De Planeet 1, Haarlem 21:00

In het Haarlems Dagblad

2-10-2006 Heren27-09-2006
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Kaderavond elementair
zwemmen.
Door: Harrie van Geldorp, J-REZ.

Na een inventarisatie onder de lesgevers bleek er voldoende animo te
zijn om een kaderavond te organiseren. Op 11 oktober jl. was deze
avond. Voorstel was een avond over zwemslagen. Gekozen werd
voor de schaarslag. De J-REZ ging op zoek naar badwater en iemand
die ons iets kon vertellen over de schaarslag en, nog belangrijker, hoe
leer je hem af. 
Frank en Jacqueline van de Watervrienden weten er veel van af en
hebben deze avond voor ons verzorgd. Het was een leerzame avond
met een redelijke opkomst. De avond werd gegeven in het zwembad
van Nieuw Unicum, want de Planeet en het Boerhaavebad hadden
geen zwemwater beschikbaar. Makkelijk die contacten, zo kom je
nog eens ergens. Het is een prima zwembad, ook omdat de bodem
makkelijk verstelbaar is, wat voor deze avond erg handig bleek te
zijn.
Na een korte uitleg gingen we te water. Van Frank kregen we een
aantal oefeningen op, die we met tweetallen moesten uitvoeren. Dat
werd besproken, zodat je wist wat je fout deed. Daarna opnieuw
proberen. Het was een leerzame avond en er blijkt geen pasklare
oplosssing voor dit probleem. Elke schaarslag heeft een eigen
benadering nodig. Het vergt dus wat creativiteit van de lesgever om
tot een goed resultaat te komen. Maar we hebben nu wat tips
gekregen die we goed kunnen toepassen.
Vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank aan Frank en Jacqueline, we
hebben veel aan de avond gehad en het is zeker voor herhaling
vatbaar.
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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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Sponsoren voor de
synchroonafdeling

Zaterdag 9 september was een feestelijke dag voor het
synchroonzwemmen. 
André Visser van AVI totaal, administratieve dienstverlening, en Dhr
Theo Bakkum van  Sports & Health Management B.V overhandigden
de 1e T-shirts aan de zwemsters. De shirts zijn door beide bedrijven
gesponsord. 
Het had nog wel wat voeten in de aarde om de shirts uit te zoeken en
ze te laten bedrukken. 
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De werkgroep is eerst naar de Decathlon in Amsterdam Arena
geweest om shirts uit te zoeken. 
Daarna kwam de grootste klus: het laten bedrukken van de shirts. 
Na lang zoeken hebben wij een goede drukker gevonden. 
Na de pas-sessie konden de shirts besteld worden en daarna bedrukt. 
Het bedrukken ging ook niet zonder slag of stoot, maar zoals u op de
foto kunt zien is het allemaal gelukt en werden de shirts feestelijk
overhandigd.
Op zaterdag 23 september ging bijna de hele ploeg op de foto met de
rode shirts. Wij zullen de foto inlijsten en in het clubhuis ophangen.

Namens de synchroonwerkgroep
Susan van Meurs
  



  20

4de DWT Darttoernooi

Zaterdag
25 november 2006

Aanvang: na de laatste
polowedstrijd 

Kom je ook een pijltje gooien?
Je kan je op de avond zelf opgeven

bij Patrick
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Het DWT minipolo toernooi 
Door: Mieke

Op zondag 22 oktober 2006 was ons eigen DWT minipolotoernooi,
dat wordt altijd gehouden in het zwembad de Planeet te Haarlem. Na
veel geren en gezwoeg was het zwembad op tijd klaar voor het
toernooi. De verschillende ploegen uit Noord-Holland waren binnen
en dus konden de wedstrijden beginnen! Onder leiding van Robbert
liep de middag gesmeerd, mede door de hulp van Yvette als
stalmeester. De coaches voor de twee teams van DWT waren Toos en
Mieke. De scheidsrechters Eddy, Wiebe, Kim, Sabine, Freek, Ronnie
en Rob en de algehele assistentie van Thijs hebben ook hun steentje
bijgedragen. De hoognodige proviand voor de deelnemende jeugd en
hun leiding werd uitgedeeld door Tessa. De twee teams van DWT
hebben laten zien wat ze hebben opgestoken van de trainingen en het
jongste team heeft zelfs alle wedstrijden dik gewonnen. Het oudste
team heeft twee wedstrijden gewonnen en één keertje gelijk gespeeld.
Jullie coaches zijn erg trots!! Na het laatste fluitsignaal stroomde het
zwembad (gelukkig, ik bedoel jammer genoeg) weer leeg en
traditiegetrouw hebben alle kinderen het o zo bekende vaantje als
herinnering meegekregen.
Na alles weer opgeruimd te hebben, zelfs de DWT-vlag, was
iedereen van DWT het er over eens dat dit een geslaagde middag
was. Ook wil ik nog even van deze gelegenheid gebruik maken om
Toos te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren bij het minipolo.
Ze heeft aangegeven te stoppen met training geven. Toos bedankt en
geniet van je vrije zondagen!

Als laatste kan er aangegeven worden dat er nog luxe cake
verkrijgbaar is in het clubhuis (mocht iemand daar nog trek in
hebben…..hihi)
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Heren 2
Door: Michael.

Een dikke zes punten uit de eerste paar wedstrijden brengt niet alleen
een mooie hoge notering in de competitie stand met zich mee maar
zorgt ook voor de nodige hoofdbrekens. Je kan je namelijk veel beter
rijk rekenen met zes punten dan met slechts één enkel schamel
puntje. De team reken je rijk discussie na de wedstrijd wordt dan ook
steeds levendiger en hij gaat ook steeds langer duren. En van praten
krijg je een droge keel die dan weer gesmeerd dient te worden en
daar ga je dan weer meer van praten enzovoort. Kom je dus gewoon
weer in zo’n viezeneuzecirkel terecht.
Zie je daar dan maar weer eens uit te praten.
We hebben dus gewoon een fijne stevige plek aan de bovenkant van
de onderkant van de top van de competitie.

Spelers update
Na een jarenlange lobby is het eindelijk gelukt. De bank is vol. Bij
onze laatste thuiswedstrijd zat er dus gewoon vijf man op de bank en
we hebben er nog één in het verschiet (waar blijft de startkaart van
Wiebel) dus heren 2 is vol. Er is dus ook geen plek meer voor van de
ladder vallende heren 1 spelers of klimmende jeugd. Voor
aanstormend talent is natuurlijk altijd wel weer een gaatje hier of
daar te vinden.
De wisselproblematiek gaat nu wel weer de kop op steken maar die
wordt bij ons gewoon op de bank opgelost. Gelukkig komt het niet zo
heel vaak voor dat er geen afzeggers zijn dus de kans dat we nog eens
met een zo’n ontzettend volle bank geconfronteerd worden is
tamelijk klein. 

Trainings update
Op slechts één speler na heeft iedereen, zelfs ondergetekende, al
minstens een paar keer getraind. Waar blijf je nu toch Walja.



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
Roemer Visscherstraat 185
2026 TR  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
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: Peter van de Bor

Pladellastraat 25
2033 ML  Haarlem
tel. 06-42146338

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 uurClubhuis
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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