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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het jaar 2006 zit er op en dus is het tijd om de
(financiële) balans op te maken….

Want een belangrijke taak van het bestuur en
de werkgroepen is het zorgen voor een financieel gezonde
vereniging. In het beleidsplan is als doelstelling opgenomen een
financiële reserve van 50% van de totale uitgaven in 2009. 

In het afgelopen jaar is gebleken dat dit niet altijd vanzelf gaat. Door
problemen met het boekhoudprogramma konden de
acceptgirokaarten voor de laatste twee kwartalen pas veel later dan
gebruikelijk worden verzonden. Vervelend voor alle leden, de
penningmeester en ook de vereniging door de achterstanden in de
betalingen die het gevolg zijn. We hopen als bestuur dat een ieder
hier begrip voor kan opbrengen.

DWT is echter gelukkig nog financieel kerngezond en dat willen we
ook graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat alle financiële
zaken goed georganiseerd zijn en dat er duidelijkheid is over zaken
als bijvoorbeeld het vergoedingenbeleid, sponsorbeleid en
bevoegdheden van de werkgroepen rond financiële zaken.. 

De penningmeester speelt daarbij de hoofdrol en is verantwoordelijk
voor een betrouwbare administratie en een goed financieel beleid.
Het is dan ook een van de belangrijkste functies binnen de vereniging
en het bestuur. Het vraagt bovendien de nodige deskundigheid en
tijd, zeker bij de afsluiting van het jaar. 
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Maar ook de kascommissie heeft een belangrijke rol want zij
controleert namens de leden de administratie van de penningmeester
en doet daarvan verslag op de Algemene Ledenvergadering. Het
lidmaatschap van de kascommissie houdt meer in dan het natellen
van het geld in kas en het narekenen van tellingen, die door de
penningmeester gemaakt zijn. De commissie verricht een dusdanig
onderzoek, dat zij volledig zicht heeft op de kwaliteit van balans en
de exploitatierekening. Een verantwoordelijke taak en voor de leden
van de kascommissie vaak ook moeilijk omdat het geen dagelijkse
kost voor ze is.

Er komt dus nogal wat kijken bij een goed financieel beheer en
daarom heeft het bestuur een handboek gemaakt. Dit handboek is in
de eerste plaats bedoeld voor (de penningmeesters van) het bestuur,
de werkgroepen en de kascommissie. Maar ook alle andere leden van
DWT die meer willen weten over de organisatie van de financiën
kunnen er (als het helemaal af is) gebruik van maken. 

Doel van het handboek is te zorgen voor een goede administratieve
organisatie en helder financieel beleid voor alle betrokkenen. Door
dit op te schrijven in een handboek wordt ook de kennis binnen de
vereniging vastgelegd en beter overdraagbaar bij wisselingen in de
bezetting van bestuur en werkgroepen. Tot slot hopen we als bestuur
dat de kascommissie haar werk zo in te toekomst nog beter kan doen.
Dus kom in april naar de algemene ledenvergadering en meld je aan
voor de kascommissie!
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Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen

Het is alweer februari. Wat gaat het seizoen toch snel. In januari zijn
we begonnen met een trainings-3-daagse. 
Nu ki jken we alweer  voorwaart s  en  komen de
kringkampioenschappen in zicht. We gaan dus nog even hard trainen
voor die paar limieten. Ook komen het Paastoernooi en het Schwimm
Gala in Osnabrück erg dichtbij. Binnenkort krijgen jullie dus flink
wat informatie over deze evenementen.

Groetjes van de zwemwerkgroep.

Even opletten:
In een competitieweekend (dus als er op zondagmiddag
competitiewedstrijd is) is er op zaterdagochtend GEEN training.

Wedstrijdkalender februari en maart 2007
Datum Wedstrijd Plaats
4 februari Speedo deel 3 Zaandam
18 februari Limietwedstrijd Zaandam
4 maart Meerkamp deel 3 Haarlem
11 maart Kring Sprint Purmerend
18 maart Competitie deel 4 Breezand/Schagen
25 maart Speedo deel 4 Zaandam

Verjaardagen februari 2007
18 Marleen Klinkhamer (17)
19 Soufiane Ridouani (12)

Van harte gefeliciteerd!!!
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Speedo deel 2
Op zondag 17 december was er voor de jongste zwemmers weer de
Speedowedstrijd. Helaas gingen er dit keer maar 3 deelnemers mee,
maar het werd een ware show voor hen. Michael won zilver op de
100m schoolslag, goud op de 100m wisselslag en goud op de 100m
vrije slag, in 3 nieuwe persoonlijke records, een prachtprestatie. In
januari mag Michael zich meten met al zijn leeftijdsgenootjes van
Noord-Holland, we zijn benieuwd! Ook Halise en Moreno zwommen
op al hun afstanden (50m vlinderslag en 100m schoolslag) PR's. 

Uitslagen:

100m schoolslag minioren 3/4
Michael Tonsbeek 1.51.80 PR 2  de

50m vlinderslag minioren 6
Moreno Chuckwazi 0.57.40 PR 6  de

Halise Gultekin 0.50.42 PR 16  de

100m wisselslag minioren 3/4
Michael Tonsbeek 1.37.81 PR 1  ste

100m schoolslag minioren 6
Moreno Chuckwazi 1.57.19 PR 7  de

Halise Gultekin
1.56.79 PR 17  de

100m vrije slag minioren 3/4
Michael Tonsbeek 1.25.13 PR 1ste

Kerstdiner
Door Bart.

Op 20 december was er bij DWT een kerstdiner. Na de training,
douchen en omkleden kwamen we in een mooi versierd clubhuis
binnen. Met gezellige kerstmuziek. Na een aantal kerstwensen gingen
we eten. Als voorafje soep, als hoofdgerecht kon je kiezen tussen
macaroni, spaghetti en bami. En als toetje ijs. Het was echt een
heerlijk diner. 
Na afloop van het diner gingen we in de ruimte daarnaast de film
Over The Hedge kijken. Een hele leuke film waarin dieren over de
heg de baas zijn en alle spullen stelen.
 
Het was echt een hele gezellige avond.



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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Oliebollentoernooi Hoorn

Op zaterdag 30 december gingen we met de wat oudere zwemmers
naar een extra wedstrijd in Hoorn. Daar werden alle sprintafstanden
gezwommen. Het werd een lange middag met gezellige mensen (ook
van andere verenigingen die we goed kennen). Na 3 van de 4
zwemslagen gezwommen te hebben werden per leeftijdscategorie de
6 snelste mensen verzameld voor de grote finale, de 100m wisselslag.
Voor DWT mochten 6 zwemmers aan de start komen. Anouk, Mara,
Yvette, Roland, Yunus en Jim. Helaas waren Roland en Yunus al
aangekleed (we waren allemaal beetje verbaasd dat ze de finale
gehaald hadden). Voor Roland was dit extra zuur, omdat er nu slechts
2 uit zijn leeftijd zwommen, hij was dus verzekerd geweest van een
medaille (de enigste dan voor heel DWT). Alle meiden stranden op
de zo gevreesde 4de plek, die net geen recht geeft op een medaille.
Jim werd in zijn finale 5de. Er werd deze dag gewerkt met een
1-startsregel, wat veel diskwalificaties met zich meebracht, maar niet
voor ons. Bij DWT viel helemaal geen diskwalificatie te noteren!!!

Uitslagen:
50m vlinderslag
Yvette Roozen 0.35.93
Anouk Nulkes 0.36.63 PR
Annette Knape 0.36.63
Mara Burden 0.39.77
Angela Gooijer 0.39.79 PR
Dennis de Graaf 0.30.64
Peter vd Bor 0.31.17 
Jim Weiland 0.32.28
Yunus Karaca 0.32.61 PR
Wouter vd Bor 0.33.78
Kamiel Delpeut 0.35.00
50m rugslag
Anouk Nulkes 0.35.45
Yvette Roozen 0.37.60
Annette Knape 0.38.08
Angela Gooijer 0.41.84
Peter vd Bor 0.36.19
Roland Hoogendoorn 0.43.44 PR

50m schoolslag
Mara Burden 0.42.46 PR
Dennis de Graaf 0.33.48
Jim Weiland 0.35.36 PR
Wouter vd Bor 0.36.69
Kamiel Delpeut 0.38.70
Yunus Karaca 0.41.38 PR
Roland Hoogendoorn 0.46.03 PR
50m vrije slag
Anouk Nulkes 0.30.09 PR
Yvette Roozen 0.30.30
Angela Gooijer 0.33.22
Annette Knape 0.34.14
Mara Burden 0.34.71
Dennis de Graaf 0.27.23
Peter vd Bor 0.28.27
Jim Weiland 0.28.36
Kamiel Delpeut 0.29.07 PR
Wouter vd Bor 0.29.50
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Yunus Karaca 0.30.27
Roland Hoogendoorn 0.33.32 PR
100m wisselslag finales
Jim Weiland 1.12.13 5  de

Yvette Roozen 1.15.93 PR 4  de

Anouk Nulkes 1.16.64 PR 4  de

Mara Burden 1.32.82 4  de

Trainingskamp
Door Peter vd Bor.

Een nieuw jaar heeft  een goed begin nodig, dat was zeker het geval
voor de wedstrijdzwemploeg. Op 3, 4 en 5 januari was er namelijk
een trainingskamp. Dit was bedoeld om de conditie en techniek te
verbeteren. Het waren een paar geslaagde dagen. Er waren veel
aanmeldingen en iedereen deed ontzettend goed mee. Tijdens deze
dagen is het groepsgevoel enorm gegroeid. Ondanks de pittige
trainingen wist toch iedereen tijdens de buiten activiteiten nog
voldoende energie te vinden om bij het voetballen en handballen
fanatiek mee te doen. Ik wil daarom bij deze ook iedereen die mee
heeft gedaan enorm complimenteren voor zijn/haar inzet en
doorzettingsvermogen tijdens deze dagen. En ik hoop dat iedereen en
misschien wel meer zwemmers zich volgend jaar weer aanmelden,
want dit trainingskamp komt zeker terug. Daarnaast wil ik een ieder
bedanken die mee geholpen heeft om van deze dagen een succes te
maken.
In het volgende stuk is te lezen hoe de zwemmers de dagen ervaren
hebben.

Dag 1 door Federico en Elisabetta:
Op woensdag 3 januari stonden we al om 07.00 uur op. We moesten
om 07.45 uur verzamelen bij de Planeet waar het trainingskamp zou
beginnen. Het eerste wat we deden was 2 uur zwemmen. Daarna
gingen we ontbijten bij André thuis, dat was erg leuk. De meeste zijn
toen met de fiets naar het strand gegaan, wij mochten met de auto
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mee. Op het
strand hebben
we een heel
eind gelopen.
Er waaide veel
wind, een soort
z a n d s t o r m .
T o e n  w e
wilden gaan
v o e t b a l l e n
waaide de bal
weg. Dennis
kan heel hard
rennen en is
achter de bal
aangegaan. Hij
heeft hem weer
terug gekregen.
De meeste zijn
toen met de
fiets terug naar
het huis van
André gegaan.
Daar hebben we soep gegeten. Tot slot hebben we nog 2 uur
gezwommen en zijn toen naar huis gegaan. Het was een super leuke
dag.

Dag 2 door Romy:
Met spierpijn begonnen we de 2e dag met zwemmen in de Planeet.
Er werd vooral op de keerpunten getraind.
Na de training die wel 2 uur duurde, gingen we ontbijten bij Yvette.
Je mocht zelf weten wat je nam, je kreeg zelfs een lekker eitje.
Je moest ook al een broodje voor tussen de middag maken.
Daarna was het tijd voor het volgende onderdeel: fietsen naar
Hoofddorp. Sommige mochten met de auto mee. Toen we er waren

DWT-ers oefenen op de start (van voor naar achter:

Soufiane, Dennis, Anouk, Daphne en Bart)
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deden we een warming-up, opdrukken, sprinten, springen en nog veel
meer. Dank zij Myrea (die alles heel makkelijk vond) mochten we
alles nog een keer doen. In de kleedkamers hebben we ons
middagbroodje opgegeten. Als laatste deden we een partijtje voetbal,
waarbij Annette haar hoofd heel hard stootte. Toen mochten we weer
terug fietsen naar de Planeet, waar we nog een uur zwemtraining
hebben gehad. Toen was het tijd om naar huis te gaan. Het was een
leuke dag geweest.

Dag 3 door Myrea:
Op vrijdag 5 januari 2007 was de laatste dag van het kamp. We
verzamelden weer in de Planeet voor de zwemtraining. We zijn op de
fiets naar het huis van Hans gegaan om daar te ontbijten. Daarna
gingen we op de fiets weg en toen we bij de kanovijver waren gingen
sommigen naar een speeltuintje. Er was een touwbrug van boven naar
beneden, een trap die naar een buis leidde waar je overheen kon en
doorheen. Toen Jim door de buis heen ging zei hij dat hij er niet
doorheen kon, maar Angela en ik geloofden van wel. We hadden
gelijk want Jim kon er wel doorheen. Na een tijdje spelen riep de
leiding ons bij elkaar om wat te drinken.
Na het drinken gingen we een potje handbal doen. Een paar van ons
gleden uit op de modderige grond en we botsten soms tegen elkaar
aan.
Na het spel gingen we weer terug naar de Planeet voor de tweede
zwemtraining. Vervolgens fietsten we terug naar het clubhuis. Daar
aten we ons buikje rond. Als toetje hadden we ijs met chocoladesaus
en kleine balletjes erop gedaan. Het was echt knoeien, sommige
deden weer te veel saus anderen te veel korreltjes (ikzelf deed het
ook).Toen was het tijd dat de ouders ons op kwamen halen.



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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Winter
kringkampioenschappen
Door Dennis de Graaf.

De eerste wedstrijd van dit jaar was meteen een belangrijke. Het
waren de kringwinterkampioenschappen. Dit zijn kampioenschappen
van Noord-Holland. Dit jaar ging het over de afstanden 100m wissel
en 100m rug. Van DWT hadden zich 2 mensen geplaatst. Dit waren
Anouk Nulkes en Michael Tonsbeek. Anouk kon helaas niet
aanwezig zijn bij deze wedstrijd, maar Michael was er gelukkig wel.
Toen we aankwamen bij het bad bleek dat Michael de enige in
Noord-Holland van zijn leeftijd was die de limieten had gehaald. Hij
was dus als enige in zijn programma. Omdat er ook maar 2 meisjes
van zijn leeftijd waren heeft hij telkens met deze meisjes samen
gezwommen. Op de 100m wissel zwom Michael naar een PR van 2
seconden. Op de 100m rug zwom Michael net geen PR. Wij hebben
bij DWT na deze wedstrijd weer eens een kampioen van
Noord-Holland. Michael werd eerste en was de enige van
Noord-Holland van zijn leeftijd op deze wedstrijd. Michael,
gefeliciteerd.
Uitslagen:
100 wisselslag 1.35.97 PR en 1ste
100m rugslag 1.38.17 1ste

Masters Zuiderzee Circuit
deel 2 Zwolle

Op zaterdag 13 januari was alweer de tweede wedstrijd van het
Zuiderzee Circuit voor masters. Bart en Corinne zouden dit jaar voor
het eerst meegaan, Yvette ging voor de tweede keer mee. Helaas was
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Michiel ziek, waardoor er alweer een estafette afgemeld moest
worden. Ongeacht het lange rijden naar Zwolle, was het een prima
dag. Het zwembad was wat warm, maar daar hadden alle zwemmers
last van. Bart en Corinne presteerden naar behoren. Corinne
verbeterde 3 PR's, waarvan 8 seconden op de 200m schoolslag, 3
secondne op de 25m vlinderslag en 3 seconden op de 50m
schoolslag. Bart zwom voor het eerst de 200m schoolslag uit en deed
dat heel keurig binnen 3.34.74. 
De volgende wedstrijd is in Heerenveen.

Uitslagen:
25m vrije slag
Yvette Roozen 0.13.79 PR 2de
100m vrije slag
Bart de Graaf 1.21.12 5  de

50m schoolslag
Yvette Roozen 0.39.58 2de

Corinne Kalbfleisch 0.46.97 PR 2de

200m schoolslag
Bart de Graaf 3.34.74 PR 4de

Corinne Kalbfleisch 3.55.43 PR 1ste
25m vlinderslag
Corinne Kalbfleisch 0.18.38 PR 2de

200m wisselslag 
Yvette Roozen 2.53.54 3de

Corinne op weg naar PR op de 200m schoolslag
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Competitie deel 3

Zondag 14 januari was de Slag in Zaandam het strijdveld voor
competitieronde 3. Deze wedstrijd was onze organisatie. Een
bedankje aan alle hulp van ouders en zwemmers is dus allereerst op
zijn plaats!!!
Na de tweede ronde waren we wat afgezakt op de ranglijst (van de
7de naar de 9de plaats). Er moest dus goed gepresteerd worden. Er is
door DWT goed gezwommen, maar op de ranglijst levert dit geen
stijging op van de positie. Het heeft dus niet zozeer te maken met
onze inzet, maar de overige teams in onze competitieklasse zijn
ijzersterk. Laten we ons dus handhaven in deze klasse (dan moeten
we bij de eerste 10 eindigen) en komende jaren proberen die
stijgende lijn wel te pakken. Ik zal proberen volgende maand het
klassement te publiceren. 

De Topzwemster van vandaag was Anouk Nulkes. Zij moest 5 maal
aan de start verschijnen en zwom op al haar afstanden PR's. Zowel op
de rugslag als op de vrije slag is zij momenteel de snelste dame van
heel DWT. Yunus was bij de mannen op dreef. Hij mocht sowieso,
door ziekte van Jim mee zwemmen in de herenestafette, maar hij
begint ook eindelijk al zijn PR's aan te scherpen. Moreno begint de
smaak ook te pakken te krijgen. Hij zwemt nu ook PR na PR, vooral
op de schoolslag en lijkt er flink plezier in te hebben. Voor Bart van
Leijden was het zijn eerste wedstrijd. Hij zwom ene keurige 50m
vrije slag en ook startte hij op de 100m rugslag. Alle keerpunten
gingen goed, dus er leek niets mis met zijn race. Echter vergat hij aan
het einde de kant aan te tikken (beginnersfoutje???). Gelukkig deed
hij het alsnog en netjes op zijn rug, waardoor hij een prachtige tijd
heeft staan, die zeker snel verbeterd zal gaan worden. Hiras
presteerde het om op 1 dag 2 PR's te verbeteren  op hetzelfde
nummer, namelijk de 50m vrije slag. Eerst zwom hij van 32.75 naar
32.22 en later nog eens naar 31.94. Keurige prestatie. 
Als laatste een complimentje voor de meiden groep. Jarenlang was er
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een gat bij de meidenleeftijden. Nu hebben we met Tessa, Anouk,
Angela, Merel, Daphne en Mara een sportieve en snelle
meidengroep, die clubrecord na clubrecord verbeteren. Vandaag
deden ze dat op de 4x100m vrije slag. Hiernaast verslaan ze alle team
die een poging doen hen bij te houden. Met Anouk als startzwemster
is die droom al snel vervlogen voor hen.

Uitslagen:
4x100m wisselslag est heren
Peter vd Bor 1.17.32
Wouter vd Bor
Yunus Karaca
Dennis de Graaf 4.49.33
4x100m vrije slag meisjes
Anouk Nulkes 1.07.35 PR
Merel Visser
Angela Gooijer
Tessa Wijckmans 4.49.65 CR
50m schoolslag minioren
Halise Gultekin 0.52.03 PR
Romy Nulkes 0.53.35 PR
Eva Visser 0.56.04
Moreno Chuckwazi 0.50.83 PR
Michael Tonsbeek 0.50.83
50m vlinderslag junioren 2
Anouk Nulkes 0.36.36 PR
Mara Burden 0.40.96
Merel Visser 0.44.93
Roland Hoogendoorn 0.36.57 PR
Hiras Ferrandino 0.40.60 PR
50m rugslag jeugd 2/ junioren 4
Daphne Romeijn 0.39.58 PR
Angela Gooijer 0.40.42
Yunus Karaca 0.37.98 PR
Soufiane Ridouani 0.44.25
50m vrije slag senioren 2/ jeugd 2
Tessa Wijckmans 0.30.98 PR
Mara Burden 0.35.19
Merel Visser 0.36.49
Wouter vd Bor 0.28.43
Hiras Ferrandino 0.32.33 PR
Rolans Hoogendoorn 0.32.98 PR
Bart van Leijden 0.36.29 PR

100m schoolslag
Yvette Roozen 1.25.87
Annette Knape 1.34.31
Corinne Kalbfleisch 1.45.89
Dennis de Graaf 1.14.16
Michael de Feber 1.23.81 PR
Kamiel Delpeut 1.25.37 PR
Peter vd Bor 1.29.36
Ahmed el Attar 1.46.36
100m rugslag minioren
Eva Visser 1.40.14 PR
Halise Gultekin 1.42.01 PR
Romy Nulkes 1.44.35 PR
Michael Tonsbeek 1.35.56 PR
Moreno Chuckwazi 1.43.91 PR
50m vrije slag junioren 2
Daphne Romeijn 0.34.63 PR
Merel Visser 0.35.40
Hiras Ferrandino 0.31.94 PR
Soufiane Ridouani 0.37.66
100m wisselslag jeugd 2/ junioren 4
Anouk Nulkes 1.16.60 PR
Angela Gooijer 1.27.73 SL
Mara Burden 1.31.31
Yunus Karaca 1.19.89 PR
Roland Hoogendoorn 1.24.12 PR
100m rugslag senioren 2/ jeugd 2
Anouk Nulkes 1.16.36 PR
Daphne Romeijn 1.27.40
Tessa Wijckmans 1.28.01
Wouter vd Bor 1.18.56
Bart van Leijden 1.45.29 PR
100m vrije slag
Yvette Roozen 1.10.65
Annette Knape 1.11.83
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Lianne Bergsma 1.13.72
Corinne Kalbfleisch 1.24.85 PR
Dennis de Graaf 0.59.51
Peter vd Bor 1.03.29
Kamiel Delpeut 1.06.28 PR
Mcihael de Feber 1.10.32
Yunus Karaca 1.11.57
Ahmed el Attar 1.25.99 PR
4x50m wisselslag est meisjes jeugd 2
Anouk Nulkes 0.34.19 PR
Daphne Romeijn

Angela Gooijer
Merel Visser 2.35.39
4x25m schoolslag est minioren
Michael Tonsbeek
Romy Nulkes
Moreno CHuckwazi
Halise Gultekin 1.35.65

SL = met één hand keer en/of eindpunt
aangeraakt.

Ben jij ook zo dol op de ouderwetse "Zweedse"
zwembrilletjes?

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

De eerste wedstrijden van de 2de helft van het seizoen zijn net
gespeeld, al op 6 januari hervatte het waterpolo seizoen zich na een
lange winterstop. Maar wat hebben de teams van DWT nu
gepresteerd in de eerste helft van het seizoen? 
Even een kort overzicht van de plaatsen van de DWT teams:

1/12 Heren 1, Staat dus netjes op de eerste plek en hopelijk houden
ze dit vast

8/12 Heren 2, Na een grandioze start zijn ze toch iets terug gezakt 
9/10 Heren 3, De kampioenen van vorig jaar moeten nog even

wennen aan het nieuwe niveau
7/11 Heren 4, Na een matige start toch opgeklommen naar de

middenmoot
3/10 Heren 5, Begonnen slecht maar hebben zich snel in de top van

de competitie genesteld.
3/12 Dames 1, Een nette stabiele derde plek
9/12 Dames 2, Wedstrijd minder gespeeld voor een gedeeltelijk

nieuw team een goede prestatie
5/12 Dames 3, Na promotie toch een nette middenmoot plaats
13/13 Aspiranten, nieuwe indeling, nieuwe kansen, dus ze gaan er

deze helft helemaal voor.
6/9 Pupillen, nette prestatie en komen ook in een nieuwe indeling.
#/# Minipoloërs, bijna alle wedstrijden op toernooi zijn gewonnen,

hopelijk houden ze dat deze helft ook vol!

Zoals altijd zijn er ook weer nieuwtjes te melden, • zoals dat het
poloboekje voor deze helft ook weer is uitgebracht met een mooie
groene kaft. • Rob tijdens het kerstfeest vals speelde bij de
stoelendans. • Er een W-cursus is georganiseerd en deze eind januari
begint. • Er op het themafeest van dit jaar een echte live band te
bewonderen is. • Wesley en Merel de best geklede waren op het
Kerstgala. • Mieke weer gaat waterpoloën. • Marlinda door de
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Feest
Binnenkort is het zo ver:

LIVE muziek
in ons clubhuis!! 

Komt allen naar dit
knallende spektakel!

zwangerschap tijdelijk stopt met poloën en de dames 2 gaat coachen.
• Sabine op reis gaat en deze helft niet meer meespeelt met dames 1. •
Ronnie een cursus gaat volgen op dinsdagavond en dus geen training
kan geven, wij wensen Ronnie natuurlijk heel veel succes! • We nu
opzoek zijn naar nieuwe krachten om de training van Ronnie over te
nemen. • Paul gaat helpen met training geven op zondag. • De
moeder van Hugo helpt met coachen op minipolotoernooien. • Mieke
na 10 jaar gaat stoppen met training geven op de zondag. • Thijs 4
uur lang patat en frikadellen heeft staan gebakken voor het kerstfeest.
• Arie (vader van Jeffrey) de pupillen de komende helft gaat coachen.
• Thijs en Robbert 1 dag na het uitkomen van het poloboekje al de
bardienst hebben geruild. • En als laatste maar zeker niet de minst
belangrijkste dat Tessa bij de waterpolocommissie is gekomen, dus
misschien volgende maand een stukje van Tessa...?

Dat waren weer een aantal nieuwtjes voor het nieuwe seizoen. Dan
nog even een serieuze mededeling. Voor het poloboekje gebruiken
we een ledenbestand wat waterpolo zelf bijhoud, als adresgegevens
dus verkeert staan in het poloboekje staan ze ook verkeerd in het
waterpololedenbestand. Als dat het geval is roepen we die mensen op
om een e-mail te sturen naar waterpolo@dwt-haarlem.nl met de
correcte gegevens,
zodat de gegevens
volgend boekje juist
v e r s c h i j n e n .
Bierfiltertjes in de bar
geven of het door het
zwembad roepen is in
het verleden niet altijd
goed doorgekomen.

Names de polocie, 
Robbert
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W'tje

Wist u dat als dit boekje op de mat valt, een groot deel van de
waterpoloërs in het bezit zal zijn van het w-diploma? Misschien
zitten daar de 5 deelnemers van Heren 4 wel tussen…. Dat zou mooi
zijn, zoveel nieuwe w'tjes per team!
Hopelijk kunnen we alle deelnemers feliciteren met het behalen
hiervan en veel plezier wensen achter de tafel!

Jurytafel en wedstrijden in Februari

Zaterdag 3 februari Baddienst: Wouter + Tessa
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45725 NH.B Aspiranten - S.G. Ymond E 18:30 Dames 2 Stefan?
45998 NH.HE3 Heren 5 - De Reuring 5 19:15 Lodewijk, Marcel
45781 NH.DA1 Dames 2 - Aquafit 1 20:00 Heren 5
21098 D3.HE1 Heren 2 - Alliance 4 20:45 Dames 2

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.D2 De Ham G - Pupillen De Watering, Wormerveer 15:30
B.H4A Robben/Tomingroep 3- Heren 1 De Lieberg, Hilversum 17:45
NH.HE1 De Reuring 4 - Heren 4 Duikerdel, Nrd.Scharwoude 21:15

Zaterdag 10 februari Baddienst: Thijs
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45577 NH.D2 Pupillen - De Ham G 18:30 Thijs, Eddy Ronnie

20952 D3.DA1 Dames 1 - SG.Haerlem'04 2 19:15
Patrick,Marcel,
Raymond

1698 B.H4A Heren1-BZC Brandenburg 3 20:00 Dames 1
21102 D3.HE1 Heren 2 - S.G. Haerlem'04 4 20:45 Heren 1
45880 NH.HE1 Heren 4 - De Ham 5 21:30 Heren 2

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.DA1 Z.V. Hoorn Aurik 1 - Dames 3 De Waterhoorn, Hoorn 19:45
NH.DA1 AZVD 1 - Dames 2 De Watering, Wormerveer 18:00
D3HE4B Z.V. Hoorn Aurik 3 - Heren 3 De Waterhoorn, Hoorn 20:30
NH.HE3 DAW Finenzo 5 - Heren 5 Hoornse Vaart, Alkmaar 21:15
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Zaterdag 17 februari  Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.HE3 De Ham 7 - Heren 5 De Watering, Wormerveer 17:15
D3.DA1 S.G. Ymond 1 - Dames 1 Sportf. Beverwijk, Beverwijk 19:15
NH.HE1 De Ham 6 - Heren 4 De Watering, Wormerveer 20:15
D3HE4B De Reuring 2 - Heren 3 Duikerdel, Nrd.Scharwoude 20:30

Zaterdag 24 februari Baddienst: Ilona + Marcel V.
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45732 NH.B Aspiranten - De Reuring B 18:30 Dames 2 ?

45790 NH.DA1 Dames 3 - Aquafit 1 19:15
Michael,Wouter,
Marcel

45791 NH.DA1 Dames 2 - De Reuring 1 20:00 Dames 3
21111 D3.HE1 Heren 2 - UZSC 4 20:45 Dames 2
45889 NH.HE1 Heren 4 - De Reuring 3 21:30 Heren 2

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.HE3 Alliance 8 - Heren 5 De Slag  1, Zaandam 16:45
B.H4A ZWV-Nereus 2 - Heren 1 De Slag 2, Zaandam 18:15

De Pen

Vorige maand heeft Wiebe mij de pen
gegeven en nu vertel ik iets over mezelf.
Hierna mag ik de pen weer doorgeven aan
een clubgenoot.

Heeej allemaal mijn naam is Milou Zandvliet
en ik ben 15 jaar. Sinds een paar maanden
ben ik weer lid van DWT. Ik zat vroeger al op minipolo en op
wedstrijdzwemmen en was toen ook lid van DWT, hier ben ik toen
vanaf gegaan omdat ik het niet meer zo leuk vond en een andere sport
wilde gaan doen. Een paar jaar later ben ik weer gaan
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wedstrijdzwemmen ook bij DWT. Hier had ik geen zin meer in en
ben weer van zwemmen af gegaan. Ik ben toen gaan hockeyen bij
Saxenburg. Na 3 seizoenen had ik hier geen zin meer in en ben
hiermee gestopt. Toen ik was gestopt met hockeyen vond ik dat ik
een andere sport moest gaan doen en heb toen voor waterpolo
gekozen. Ik heb voor DWT gekozen omdat het op zich dicht bij mijn
huis was en ook omdat het een hele gezellige club is!! Ik zit in een
super gezellig team, dames 2!!

Groetjes,
Milou

Ps. Ik geef de pen door aan Milou te West

Kerstgala

Zaterdagavond was er een kerstgala, we begonnen met lekker patat
en  frikadellen te eten terwijl we naar Shrek zaten te kijken. Toen we
allemaal uitgegeten waren en de film was afgelopen, zijn we met zijn
allen gaan stoelendansen. Dit was erg grappig om naar te kijken.
Hierna was het tijd om lekker te gaan zwemmen tot een uur of 8. Het
kerstgala voor de jongere kinderen was toen afgelopen. Voor de
ouderen was er nog een feest en kon er ook gedanst worden. Rond
twaalf uur was voor iedereen het kerstgala afgelopen. Het was een
hele gezellige avond.
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2e DWT

SJOELAVOND

Zaterdag 10 FEBRUARI 
Na de laatste polowedstrijd

Aanmelden kan via de mail
(clubhuis@dwt-haarlem.nl) of bij de bar 



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 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

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



© Zwemvereniging De Watertrappers

www.dewatertrappers.nl

www.dwt-haarlem.nl
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