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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Een keer per jaar wordt DWT uitgenodigd (in
ons eigen clubhuis) door het stichtingsbestuur
van het zwembad voor een informatieavond.
Een goed initiatief dat dit jaar voor de derde
keer plaats vond. Helaas was ik (te) laat
waardoor ik de opening heb gemist. Nu was dat een filmpje over de
Houtvaart waardoor ik gelukkig precies op tijd was voor het (meest)
interessante gedeelte van de avond: het vragenrondje. Meestal komen
er niet zo veel vragen uit de zaal. Ook dit keer niet dus ik had mijn
jas nog niet uit en kon gelijk van start. Want als bestuur zijn we
natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat de toekomst gaat brengen.
En de afgelopen jaren voorspelden niet veel goeds. Door forse
bezuinigingen dreigden de kosten voor badwater voor volgend jaar
met maar liefst 30% te stijgen. Bovendien waren in de krant af en toe
verhalen te lezen over onder andere het verplaatsen van het
Boerhaavebad. De vraag was dan ook welke ontwikkelingen en
tariefstijgingen de komende jaren te verwachten zijn.
Gelukkig kon het stichtingsbestuur melden dat de gemeente
inmiddels ook begrijpt dat de eerder opgelegde bezuiniging in ieder
geval niet realistisch is. Want het zwembad heeft niet alleen te maken
met oplopende energiekosten maar ook met de landelijke trend van
teruglopende bezoekersaantallen. Het zal niemand verbazen dat het
bezoek aan het Boerhaavebad nog sterker terugloopt dan landelijk.
Door alle bouwactiviteiten rond het zwembad is de bereikbaarheid en
sociale veiligheid slecht. Het verhogen van de tarieven zal in zo'n
geval eerder tot minder dan tot meer bezoek en dus inkomsten
leiden.

Op de korte termijn lijkt de kou daarmee een beetje uit de lucht. Maar
voor de langere termijn zal er toch iets moeten gebeuren om verder
oplopende tekorten aan te pakken. Met name het recreatiebad ligt
door de week overdag namelijk zo goed als leeg. Het
zwembadbestuur heeft daarom aan de verenigingen gevraagd of zij
mogelijkheden zien voor nieuwe activiteiten waarbij met name
gedacht wordt aan seniorenzwemmen.
Als bestuur vinden we dit het onderzoeken meer dan waard. Daarom
is oud voorzitter Guus Niehot gevraagd om een
haalbaarheidsonderzoek te doen. Er lijken voldoende kansen
aanwezig want bij zustervereniging NVA is seniorenzwemmen de
snelst groeiende activiteit. Als de resultaten van dit onderzoek
inderdaad positief zijn kunnen we na de zomervakantie wellicht
starten met een proef onder het motto: senioren hebben de toekomst!

Spaar voor DWT met uw kassabon van de

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-IsKoningkaart (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.

- Uitnodiging NIEUWJAARSRECEPTIE
zondag 7 januari 2007
van 16.00u-18.00u
Alle DWT-ers zijn van harte uitgenodigd om
in ons eigen clubhuis een toast uit te brengen op 2007 en elkaar een
sportief jaar toe te wensen !
Het bestuur:
Walja Karten
André Visser
Nic den Braven
Fokkelina Wiersma
Ingrid Lommerse
Teun Weustink

De redactie
van ‘De Waterdroppels’
wensen iedereen
een heel fijn en
ijverig schrijverig
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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 Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Synchroon zwemmen
December 2006-12-08
Door Marcel
Na Ingrid in het afgelopen clubblad is het dit keer de beurt aan mij
om even het een en ander over synchroomzwemmen in het clubblad
te plaatsen.
Dus daar gaan we dan.
Afgelopen wedstrijden
Zoals in het vorige clubblad al vermeld is het seizoen onder weg en
hebben we de eerste competitie wedstrijd achter de rug (19 november
in Alkmaar) en daar is door DWT flink wat metaal gewonnen nl 4 x
goud, 4 x zilver en 3 x Brons.
Ook zijn er op deze (en de 2 andere) wedstrijd een flink aantal
limieten (12!!) gehaald voor de Synchro Beat, NJK en NK.
Diploma zwemmen
Op zondag 10 december zijn we met een groep van 15 zwemsters
naar Breezand vertrokken voor het diploma zwemmen. Het werd een
lange middag in Breezand maar helaas was het niet voor iedreen weg
gelegd om deze keer het diploma te halen. Geen nood over een paar
maanden is het weer zover.
Komende wedstrijden
De volgende wedstrijden zijn voor de Senioren een interkring
wedstrijd op 16 december, de NK op 6 en 7 januari 2007 en een
uitvoeringen wedstrijd op 28 januari.
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Jury leden
In het afgelopen clubblad werd het al even gemeld onze nieuwe
toekomstige jury leden.....
Het is al onze aspirant jury leden gelukt en we zijn blij om weer 5
nieuwe jury leden aan ons bestand te mogen toevoegen.....
Jarige
Voor de maand Januari willen we de volgende zwemsters feliciteren
nl op de 3e Shanita en op de 30ste Jill.

Grote Clubactie
De beste lotenverkoper van DWT
Een heleboel enthousiaste kinderen zijn in september en oktober
langs de deuren gegaan om loten te verkopen voor de Grote
Clubactie. Degene die de meeste loten heeft verkocht wordt beloond
met een prijs. En de winnaar is . . . . .
Koen Jansen
Hij is 11 jaar oud en speelt waterpolo bij de pupillen. Hij heeft 54
loten verkocht!
Als prijs heeft hij 2 bioscoopbonnen ontvangen, zodat hij gezellig
samen met een vriendje of vriendinnetje naar de film kan.
Verder wil ik iedereen bedanken voor hun enthousiaste inzet en we
hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen!
Namens het bestuur,
Fokkelina Wiersma

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
persoonlijke instructeur.

In het tem po
dat bij jou past.

Praktijkles 33 euro (50 min.)
Spoedopleiding v/a 1329,50
euro

Stapsgewijs en m et
een duidelijke uitleg.

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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Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Vanaf deze plaats wil ik alle zwemmers en zwemsters van de
zwemploeg een sportief en succesvol 2007 toewensen.
De decembermaand was een drukke, maar vooral gezellige maand.
De start ervan in het weekend van 2-3 december was in ieder geval
TOP. Zaterdagochtend kwam Sinterklaas op bezoek en zondags
waren er op drie locaties wedstrijden. Of overal goed gezwommen is,
ziet u in onderstaande verslagen, maar belangrijker: er viel op geen
enkele locatie één diskwalificatie!!!!!!!!!!Gaan we de goede kant op?
Groetjes van de zwemwerkgroep.

Wedstrijdkalender januari en februari 2007
Datum
7 januari
14 januari
21 januari
4 februari
18 februari

Wedstrijd
Kring Winter Kampioenschappen
(alleen bij behalen limieten)
Competitie deel 3
Meerkamp deel 2
Speedo deel 3
Limietwedstrijd

Verjaardagen januari 2007
07
10
18
30

Annette Knape (23)
Stephanie Schaap (13)
Moreno Chuckwazi (11)
Kamiel Delpeut (21)

Van harte gefeliciteerd!!!

Plaats
Alkmaar
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Zaandam
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Competitie deel 2
Op zondag 26 november ging de gehele zwemploeg naar Volendam
voor de tweede ronde van de zwemcompetitie. We hoopten op mooie
prestaties, maar ze waren uiteindelijk erg wisselvallig. Er vielen
namelijk enkele diskwalificaties in de leeftijdsgroepen waar we veel
punten hadden kunnen behalen en ze waren eigenlijk ook niet nodig
geweest. Hiernaast kwamen heel wat zwemmers niet eens in de buurt
van hun PR en zorgden hiermee voor veel puntverlies. Sommige
zwemmers kwamen nog wel een seconde in de buurt van hun PR,
maar er waren ook diverse zwemmers, die ruim 4 tot 7 seconden
boven hun PR zwommen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn
van een wedstrijd!!! Gevolg van deze tijden en diskwalificaties is dat
we van plaats 7 zijn afgezakt naar plaats 9. Doel voor dit jaar is om
bij de bovenste 7 te eindigen, dus we zullen in 2007 weer volop
moeten trainen en werken aan onze techniek, starts, keerpunten en
conditie om dit doel te bereiken.
Er vielen gelukkig ook een paar mooie resultaten. Er zijn namelijk
weer een paar clubrecords gesneuveld. Bij de jongens onder 16 jaar
kwamen zowel Jim als Wouter onder het oude clubrecord op de
200m wisselslag. Echter Wouter was net de snelste van beide en
heeft dit clubrecord nu in handen met 2.39.23 (tegenover 2.39.31 van
Jim). De meisjes onder 14 jaar verpulverde het clubrecord op de
4x50m wisselslag met een eerste plaats in een tijd van 2.32.49. Ook
de minioren estafette verpletterde een clubrecord. Zij kwamen op de
4x50m vrije slag tot 2.54.19.
Uitzonderlijke PR's kwamen op naam van:
Michael Tonsbeek
100m wisselslag PR van 5 seconden
50m vrij
PR van 4 seconden
Hiras Ferrandino
100m schoolslag PR van 4 seconden
Jikke vd Ende
100m schoolslag PR van 3 seconden
Corine Kalbfleisch
200m vrije slag PR van 7 seconden
Daphne Romeijn
100m rugslag
PR van 9 seconden
Merel Visser
100m vrije slag PR van 5 seconden
Anouk Nulkes
200m wisselslag PR van 21 seconden
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Uitslagen:
4x100m vrije slag estafette heren
Jim Weiland
1.00.54 PR
Peter vd Bor
Wouter vd Bor
Dennis de Graaf
4.08.39
4x50m wisselslag estafette meisjes
Anouk Nulkes
0.35.05 PR
Daphne Romeijn
Mara Burden
Angela Gooijer
2.32.49 CR
100m wisselslag minioren
Michael Tonsbeek
1.37.97 PR RH
Moreno Chuckwazi
AA
Halise Gultekin
1.44.90
Eva Visser
1.45.96
Romy Nulkes
1.46.39 VC
100m schoolslag junioren 2
Hiras Ferrandino
1.31.69 PR
Roland Hoogendoorn
1.37.25 PR
Mara Burden
1.40.89
Merel Visser
1.41.18 PR
Daphne Romeijn
1.43.50
Jikke vd Ende
1.48.90 PR
50m vlinderslag junioren 4
Yunus Karaca
0.33.93
Roland Hoogendoorn
0.38.03 PR
Soufiane Ridouani 0.55.86
Anouk Nulkes
0.37.26
Angela Gooijer
0.40.20 PR
50m schoolslag jeugd 2
Wouter vd Bor
0.35.68
Jim Weiland
0.36.38
Hiras Ferrandino
0.41.05
Merel Visser
0.47.08
Stephanie Schaap 1.01.95 PR SC
200m vrije slag senioren
Dennis de Graaf
2.19.99
Peter vd Bor
2.36.35
Kamiel Delpeut
2.39.31
Michiel Tonsbeek 3.51.22 PR
Ahmed El Attar
3.53.33 PR
Yvette Roozen
2.31.97 PR
Annette Knape
2.37.11
Nicolette Knape
2.43.50
Lianne Bergsma
2.45.85 PR

Corine Kalbfleisch 3.14.00 PR
50m vrije slag minioren
Michael Tonsbeek 0.38.25 PR
Moreno Chuckwazi
0.41.87
Romy Nulkes
0.42.64
Halise Gultekin
0.42.89
Jikke vd Ende
0.43.43
Eva Visser
AA
100m rugslag junioren 2
Hiras Ferrandino
1.33.18 PR
Soufiane Ridouani 1.42.91
Anouk Nulkes
1.17.18 PR
Daphne Romeijn
1.27.29 PR
Stephanie Schaap 2.30.92 PR
100m vrije slag junioren 4
Yunus Karaca
1.10.10
Roland Hoogendoorn
1.14.07
Angela Gooijer
1.15.38
Merel Visser
1.19.48 PR
Mara Burden
1.22.13
200m wisselslag jeugd 2
Wouter vd Bor
2.39.23 PR CR
Jim Weiland
2.39.31 PR
Anouk Nulkes
2.48.93 PR
100m rugslag senioren
Dennis de Graaf
1.14.24
Peter vd Bor
1.15.31
Kamiel Delpeut
1.28.11 PR
Michiel Tonsbeek 1.51.29 PR
Ahmed El Attar
2.17.19 PR
Yvette Roozen
1.21.36
Annette Knape
1.24.39
Lianne Bergsma
1.24.65 PR
Nicolette Knape
1.26.25
Corine Kalbfleisch 1.48.34 PR
4x50m wisselslag estafette jongens
Soufiane Ridouani 0.48.57
Hiras Ferrandino
Denzel Krommendam
Roland Hoogendoorn
EA
4x50m vrije slag estafette minioren
Eva Visser
0.49.37
Moreno Chuckwazi
Halise Gultekin
Michael Tonsbeek 2.54.19 CR

14
RH = Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt
AA = Te vroeg weg of bewogen bij de 2e start (geen tijd noteren)
VC = Armen niet over het water naar voren gebracht
SC = De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde
horizontale vlak uitgevoerd
EA = Te vroeg overgenomen en niet teruggekeerd naar de basiswand (geen tijd
noteren)

Sinterklaasviering
Op zaterdagochtend was het druk op de training. Het werd een
straffe, maar ook leuke training, omdat het een Sinterklaastraining
was. Direct na de training speelden we in het clubhuis het grote
“Sinterklaas-dobbel-spel” onder het genot van warme
chocolademelk. Geheel tot onze verbazing kwam Sinterklaas zelf ook
nog langs. Hij had een hoop goede dingen over ons gehoord, maar
ook dat sommige kinderen soms wat beter moeten luisteren of harder
moeten trainen. Hij wist het allemaal.
Eva en Romy lieten Sinterklaas een fijn stukje kunstzwemmen zien,
met hieronder het bewijs.
Iedereen ging met 2,3 of 4 cadeautjes naar huis! Het was een
geslaagde ochtend.

Zwarte
Piet kon
er niets
van, maar
dat is
niets
nieuws.
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Conny Smid Trofee
De jongste groep zwemmers (tot 12 jaar) zwommen in de Planeet de
Conny Smid Trofee. Er werden bijna uitsluitend PR's gezwommen
onder leiding van André Visser en dikke PR's ook. In ieder geval
ging iedereen met minstens één PR naar huis.
Uitslagen:
25m vrije slag
Federico Castaldo
25m rugslag
Federico Castaldo
25m schoolslag
Federico castaldo
50m vlinderslag
Michael Tonsbeek
Moreno Chuckwazi
Romy Nulkes
Eva Visser
Halise Gultekin
50m rugslag
Michael Tonsbeek
50m schoolslag
Moreno Chuckwazi

0.40.68 PR
0.49.43 PR
0.34.29 PR
0.45.74 PR 1ste
1.00.32 PR
0.51.59 PR
0.52.50 PR
0.52.98 PR
0.45.79 PR 1ste

Halise Gultekin
0.54.55
Romy Nulkes
0.56.82
Eva Visser
0.58.57
50m vrije slag
Michael Tonsbeek
0.38.79 1ste
Moreno Chuckwazi
0.41.09
Halise Gultekin
0.43.31
Eva Visser
0.43.56
Romy Nulkes
0.44.53
4x50m vrije slag est meisjes
Halise Gultekin
Eva Visser
Rianne Stam
Romy Nulkes
2.43.34 CR

0.52.31 PR

Wedstrijd Schagen
In Schagen werden de clubkampioenschappen van Zwemvereniging
Aquarius gecombineerd met een wedstrijd over alle 50meters en de
100m wisselslag. DWT deed met de zwemmers tussen de 12 en 22
jaar. Het werd niet echt de beste wedstrijd voor DWT. Er vielen wel
wat PR's, maar de teleurstellingen voerden de boventoon.
Uitslagen:
50m vlinderslag
Dennis de Graaf
Jim Weiland
Yunus Karaca
Wouter vd Bor
Kamiel Delpeut
Roland Hoogendoorn
50m schoolslag
Daphne Romeijn
Hiras Ferrandino

0.30.08 3de
0.31.94 PR
0.33.09 PR
0.33.19
0.35.53
0.39.32
0.45.15
0.40.53 PR

100m wisselslag
Anouk Nulkes
Angela Gooijer
Dennis de Graaf
Jim Weiland
Wouter vd Bor
Kamiel Delpeut
Yunus Karaca
Roland Hoogendoorn
50m rugslag

1.17.06 PR 2de
1.26.60
1.08.72
1.11.68
1.12.71
1.20.32
1.20.79
1.26.75
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Anouk Nulkes
Daphne Romeijn
Angela Gooijer
Hiras Ferrandino
50m vrije slag
Anouk Nulkes
Angela Gooijer
Daphne Romeijn

0.35.16 1ste
0.41.31
0.42.14
0.39.68 PR
0.30.82 3de
0.34.00
0.36.96

Dennis de Graaf
Jim Weiland
Wouter vd Bor
Kamiel Delpeut
Yunus Karaca
Hiras Ferrandino
Roland Hoogendoorn

0.28.05
0.28.47
0.29.44
0.29.72
0.30.21 PR
0.32.75 PR
0.33.97 PR

Masters Zuiderzee Circuit deel 1 Almere
Voor de eerste keer ging DWT met een groepje zwemmers naar het
Zuiderzee Masters Circuit. Corine Kalbfleisch doet al jaren mee,
maar nu heeft de zwemploeg eindelijk meerdere masters in zijn
gelederen. Corine kon er zelf helaas niet bijzijn, zij had een
uitvoering met koor. Uiteindelijk gingen we met 4 zwemmers, Bart
was geblesseerd en Nic was ziek. Het werd een leuke middag, waar
alle heren en dames door elkaar startten ingedeeld op leeftijd.
Hopelijk gaan we volgende keer met meerdere zwemmers, al is de
volgende wedstrijd in het verre Zwolle.
Uitslagen:
100m rugslag
Lianne Bergsma
25m schoolslag
Yvette Roozen
Ahmed El Attar
200m vrije slag
Lianne Bergsma
Michiel Tonsbeek
50m vlinderslag
Lianne Bergsma

1.23.23 PR 3de
0.17.45 PR CR 1ste
0.20.44 PR CR
2.43.46 PR 2de
3.46.26 PR

200m wisselslag
Yvette Roozen
25m rugslag
Michiel Tonsbeek
Ahmed El Attar
100m schoolslag
Yvette Roozen
Michiel Tonsbeek
Ahmed El Attar

2.49.14 PR 1ste
0.22.27 PR
0.23.08 PR
1.27.53 1ste
1.47.23 PR
1.48.40 PR

0.36.22 3de

Limietwedstrijd AZVD Zaandam
Op zondag 10 december ging een beperkt gezelschap naar Zaandam
voor een limietwedstrijd. Hier viel niets te behalen voor vereniging
of individu, behalve limieten voor de diverse kampioenschappen.
Michael Tonsbeek voldeed als enige DWT-er aan een limiet en wel
die voor de Winter Kringkampioenschappen op 7 januari aanstaande.
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Daar mag hij zich meten met leeftijdgenoten uit heel Noord-Holland.
Er vielen 18 PR's op 26 starts, een keurige prestatie dus wat dat
betreft. Alleen Ahmed kreeg een diskwalificatie op de schoolslag.
Annette zwom vrijwillig de 200m vlinderslag met een PR van 7
seconden.
Uitslagen:
Soufiane Ridouani
1.32.67 PR
Michiel Tonsbeek
1.45.73 PR
100m wisselslag minioren
Michael Tonsbeek
1.38.22 1ste
100m rugslag minioren
Halise Gultekin
1.45.26
200m schoolslag dames/heren
Angela Gooijer
3.30.42 PR
Wouter vd Bor
2.47.66 PR
Dennis de Graaf
2.50.41 PR
Hiras Ferrandino
3.20.77 PR
Yunus Karaca
3.21.52 2de
Roland Hogendoorn
3.26.03 PR
Ahmed El Attar
3.43.19 PR SA
Michiel Tonsbeek
3.58.82 PR
Soufiane Ridouani
4.03.20 PR

50m vrije slag minioren
Halise Gultekin
0.39.99 PR
50m vlinderslag heren
Dennis de Graaf
0.30.01
Peter Vd Bor
0.30.56
Yunus Karaca
0.32.84 PR
Roland Hoogendoorn 0.37.86 PR
Ahmed El Attar
0.45.72 PR
200m vlinderslag dames
Annette Knape
3.04.43 PR
100m rugslag minioren
Michael Tonsbeek
1.37.03 PR 1ste
100m rugslag dames/heren
Annette Knape
1.22.83
Angela Gooijer
1.24.76 PR
Peter vd Bor
1.15.46
Wouter vd Bor
1.15.64
Hiras Ferrandino
1.27.65 PR

SA= Na start/keerpunt niet met het hoofd het wateropp. Doorbroken, voordat de
handen naar binnen draaien

Ben jij ook zo
zwembrilletjes?

dol

op

de

ouderwetse

"Zweedse"

Voor 2 euro per stuk bestellen wij
ze in Duitsland, bij onze bevriende
zwemclub uit Greifswald.

Dus bestel ze nu bij Yvette (yvetteroozen@gmail.com, 06-52315233)
en dan worden ze met het Paastoernooi bezorgd in Haarlem. Dit
aanbod geldt natuurlijk voor alle leden van DWT.
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Van de polocommissie
Ja hoor, we zijn alweer aangekomen in 2007. Ik hoop dat iedereen de
kerstdagen en oud&nieuw goed doorgekomen is.
Het is nu waarschijnlijk al te laat om te waarschuwen voor de
gevaren van het kerstdiner en de oliebollenfestiviteiten. Maar beter
laat dan nooit: voor sommigen zijn de eerste wedstrijden alweer op 6
januari. Geen tijd te verliezen dus.
Hieronder kun je lezen wanneer de eerste wedstrijden zijn gepland.
We doen ook weer ons uiterste best om het poloboekje in de eerste
week van 2007 voor je klaar te leggen in het clubhuis.
Rest mij verder niets meer dan jullie veel succes te wensen in 2007,
met een speciale vermelding voor de jeugd teams. De pupillen wens
ik veel succes in hun nieuwe 7 tegen 7-competitie. De adspiranten
wens ik veel overwinningen toe in 2007, dat verdienen ze, ze werken
er hard genoeg voor!
Namens de polocie,
Eddy

Wedstrijden
Op het moment dat dit clubblad gemaakt wordt is het poloboekje nog
niet gemaakt. We hebben net de roosters van de kring ontvangen, dus
hieronder alvast de eerste twee wedstrijden van elk team.
Dames 1:
14-01-07 15:30
20-01-07 19:15
Dames 2:
13-01-07 19:15
20-01-07 21:30
Dames 3:
06-01-07 17:30
13-01-07 19:15

UZSC 2 - DW T 1
De Krommerijn Utrecht
DW T 1 - Alliance 3 Boerhaavebad Haarlem
DW T 2 - DW T 3
Boerhaavebad Haarlem
DW T 2 - S.G. Haerlem'04 4 Boerhaavebad Haarlem
De Ham 3 - DW T 3 De W atering W ormerveer
DW T 2 - DW T 3 Boerhaavebad Haarlem
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Heren 1:
06-01-07
13-01-07
Heren 2:
13-01-07
20-01-07
Heren 3:
13-01-07
27-01-07
Heren 4:
06-01-07
13-01-07
Heren 5:
13-01-07
27-01-07
DW T A:
13-01-07
20-01-07
DW T B:
13-01-07
20-01-07

18:15

Nieuwjaarstoernooi de Amer
Alliance 3 -DW T 1 de Slag Zaandam

19:15
20:45

Aquarijn 2 - DW T 2 Merwestein Nieuwegein
DW T 2 - De Reuring 1 Boerhaavebad Haarlem

20:30
21:30

Z.V. Hoorn Aurik 2 - DW T 3 De W aterhoorn Hoorn
DW T 3 - S.G. Ymond 5 Boerhaavebad Haarlem

19:00
20:45

AZVD 1 - DW T 4 DeW atering W ormerveer
DW T 4 - ZW V-Nereus 5 Boerhaavebad Haarlem

20:00
18:00

DW T 5 - AZVD 3 Boerhaavebad Haarlem
Aquarius 2 - DW T 5 Sportf. DeW iel Schagen

18:30
18:15

DW TA-Noordkop Boerhaavebad Haarlem
De Ham C - DW T A DeW atering W ormerveer

17:30
18:30

Aquafit B - DW T B DeW itte Brug Castricum
DW T B - De Bron A Boerhaavebad Haarlem

Mededelingen
De polocommissie vergadert elke maand. Mocht je behoefte hebben
aan een gesprek, laat het ons weten en dan kun je een van onze
vergaderingen bijwonen.

W-cursus
Zoals je weet heb je om een wedstrijd te kunnen spelen behalve je
eigen team en scheidsrechter ook een jury nodig.
De afgelopen seizoenen hebben we helaas moeten constateren dat er
steeds minder mensen zijn om te jureren. Minder dan nodig om onze
wedstrijdavonden in het Boerhaavebad soepel te laten verlopen.
Het is nog niet voorgekomen, maar het zou kunnen gebeuren dat
wedstrijden in de toekomst niet doorgaan wegens gebrek aan mensen
achter de jurytafel. Dat kan ook jouw wedstrijd zijn.
Daarom verzoeken we je vriendelijk doch dringend je aan te melden
voor de W-cursus. Hier kan je je W-diploma halen om te mogen
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jureren. Oftewel om achter de jurytafel de wedstrijdklok of
30-secondeklok te mogen bedienen en het wedstrijdverloop bij te
houden op het formulier.
We hebben het voor elkaar gekregen de W-cursus te organiseren in
ons eigen clubhuis, op 3 maandagavonden te weten 22 en 29 januari
en 5 februari 2007. Uiteraard is dat gratis. De eerste twee avonden is
er cursus, op de laatste avond is het examen. Iedereen kan meedoen
vanaf 16 jaar. Als je actief waterpolo speelt is het halen van het
examen normaal gesproken geen probleem.
Doe het voor jezelf en voor de club! Geef je op bij Eddy Roosen op
ewroosen@haarlem.nl of 06-42116009.

Wedstrijdverslagen Haarlems dagblad
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De Pen
Waterpolo, Clubhuis en Rapmuziek
Omdat ik niet zo heel goed ben ik 'nee'
zeggen, en schrijven best een leuke bezigheid
vind, hanteer ik deze maand 'DE PEN'.
Hierna geef ik deze met evenzoveel plezier
door aan een clubgenoot.
Nieuweling
Mijn naam is Wiebe, ik ben 27 jaar en nog niet zo lang lid van DWT.
Dit is mijn eerste seizoen bij de club. De voorgaande 17 jaren heb ik
bij waterpoloclubs in Heerhugowaard gespeeld: Olympus, Z&PC
Heerhugowaard '92 en AquaWaarD.
Halverwege vorig seizoen ben ik in Haarlem komen wonen.
Sindsdien heb ik eerst gekeken of het mogelijk was om te pendelen
tussen het 'Waardse water' en Haarlem. Dit bleek al vrij snel geen
doen. Vervolgens ben ik bij DWT gaan kijken, en dat beviel prima.
Koester het Clubhuis!
Dit komt mede door het clubhuis. Niets gezelliger dan even
napimpelen in een door eigen mensen bemande toko. In
Heerhugowaard is jarenlang met de gemeente gelobbyd en vergaderd
om een clubhuis de verkrijgen in het zwembad, maar dat is niet
gelukt. Het gevolg is dat mensen meteen na de training naar huis
gaan, waar de sfeer binnen de vereniging onder lijdt. Het is een stuk
moeilijker om 'clubgevoel' te creëren zonder clubhuis. Ook het
organiseren van evenementen is een stuk makkelijker als je een eigen
ruimte tot je beschikking hebt. Omdat ik weet hoe groot het verschil
is tussen een club met en een club zonder clubhuis, heb ik voor
bovenstaand kopje gekozen.
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Wiebe de Rapper
Dat voor wat de club betreft. Rest mij, nu ik toch de gelegenheid heb,
nog even de aandacht op iets anders te vestigen: MIJN CD IS AF!
Zoals ik al vermeldde vind ik schrijven een leuke bezigheid, en dat
resulteert onder andere in rapteksten. Nu is m'n debuutalbum klaar. Ik
rap onder de naam Maestro Mikel en mijn album heet 'Alle Kanten
Op'. Als je geïnteresseerd bent in mijn muziek, kun je mp3's
downloaden op m'n website. Mocht je deze leuk vinden en de cd
willen bemachtigen, verneem ik dat graag via mail, of door even
aangeschoten te worden (die lange met die lange krullenlap in z'n
nek).
De site is: www.maestromikel.nl
Met vriendelijke groet,
Wiebe
Ps. Ik geef de Pen door aan Milou Zandvliet.

Heren 2
Door: Michael
We beginnen nu al haast aan de tweede helft van het seizoen. En dat
kan niet anders dan nog beter worden dan de eerste helft. Want nu
heeft iedereen flink en langdurig aan de kerstmalen, oliebollen en
appelflappen gezeten. En dat levert weer een aardig mooi hoger vet
percentage op wat dan weer zorgt voor meer drijfvermogen en
gewicht in het team wat dan op zijn beurt voor nog meer
onverzettelijkheid zorgt. Allemaal goed om de kans op winnen
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enorm te verbeteren.
Nu nog hopen dat na het carbid schieten en het afsteken van een
heleboel vuurwerk m’n meeste vingers er nog zitten zodat ik ook nog
een bal kan vangen en gooien en m’n jaar kan niet meer stuk.

Spelers update
De teamleiding moet helaas melden dat zij gezwicht zijn voor de
grote commerciële en sportieve druk die het vijfde op hen heeft
uitgeoefend. Tim begint dus de tweede helft van dit seizoen bij het
vijfde. De transfersom en precieze details van de overeenkomst
worden op een later tijdstip toegelicht in een nog te houden
persconferentie. Wij wensen Tim heel veel plezier en een sportieve
toekomst bij zijn nieuwe team toe.

Vacature
Wegens het, door omstandigheden, wegvallen van een aanstormend
talent zoeken wij een nieuwe allround inzetbare top waterpolo-er.
Ervaring op de hoogste niveau’s is een pré maar niet noodzakelijk.
Onze leerschool is namelijk hard maar rechtvaardig.
Wij bieden een kansrijke omgeving, vlak bij het doel van de
tegenstander en veel wissel mogelijkheden in een naar gezelligheid
en prestatie strevend team. Dat alles in de top van de Nederlandse
waterpolo competitie waar de mogelijkheden nog altijd ongekend
zijn.
Tevens zijn wij de springplank voor het eerste dus meer, hoger en
nog beter behoren tot onze team doelstellingen.

T-shirtjes update
Robin duurt het nog lang ik heb het koud op de kant?

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@hccnet.nl
Secretaris: Teun Weustink
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

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma
W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's
Sanja van Dijk
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3
Harry van Geldorp

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop
Braillelaan 46
2037 XC Haarlem
tel: 06-52055039
Agenda: Bart Wever
06-48429726
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van Dijk
tel 023-5257151
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Eddy Roosen
Stephensonstraat 72
2014KE Haarlem
tel. 023-5258904
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

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

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag
18.30-19.30 uur
zondag
16.30-17.30 uur
Aspiranten (o 16)
dinsdag
19.00-20.00 uur
zondag
16.30-17.30 uur
Dames 2 <16
dinsdag
19.00-20.00 uur
vrijdag
20.15-21.45 uur
zondag
16.30-17.30 uur
Dames 1 t/m 3
dinsdag
20.00-21.00 uur
vrijdag
20.15-21.45 uur
Herenselectie
maandag
21.45-23.00 uur
vrijdag
21.45-23.00 uur
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45-23.00 uur
woensdag 22.00-23.00 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Planeet
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
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