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Uitnodiging 76e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DW T worden hierbij van harte uitgenodigd om de 76e Algemene
Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 19 april 2007. Aanvang 20.00u in
ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.
W aarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze vergadering krijg
je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het kader en bestuur allemaal
doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook jouw stem te laten horen.
Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een e-mail te
sturen
naar
onze
penningmeester
Nic
den
Braven:
penningmeester@dwt-haarlem.nl.
Namens het bestuur,
Teun W eustink
Secretaris
Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2006:
Nieuwe leden:
Opzeggingen:
Aantal leden per 1 januari 2007:

470
116
153
507

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter: W alja Karten
1.
Ingekomen stukken en mededelingen
2.
Notulen 75e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2006
3.
Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep waterpolo
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur
4.
Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5.
Benoeming nieuwe kascommissie
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6.
7.

W ijziging bestuurssamenstelling
Uitreiking SENDENBEKER

PAUZE
8.
9.
10.
11.
12.

Begroting 2007
Bespreking Jaarplannen 2006/2007
Presentatie Jaarplannen 2007/2008
Rondvraag*
Sluiting

* Vragen voor de rondvraag kunnen tot een kwartier voor aanvang van de
vergadering bij de secretaris ingediend worden. Adres: Roemer Visscherstraat 185,
2026 TR, Haarlem of per email : bestuur@dwt-haarlem.nl.

Notulen 75e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2006
Datum: 20-4-2006
Locatie: Clubhuis
Aanwezig Bestuur:
W alja Karten (voorzitter)
Teun W eustink (secretaris)
Ingrid Lommerse (Kader & Opleidingen)
Nic den Braven (penningmeester)
Kitty Ungureanu (vice-voorzitter)
Fokkelina W iersma (communicatie & PR)
Bericht van verhindering:
Sabine Roozen
Roselijn Verbruggen
Ger Buis
Yolanda Bouman
Petri van Dijk
Theo van Giezen
Diana den Braven
Aanwezig Leden:
Peter van de Bor
Annette Knape
Dennis de Graaf

Toos Goedkoop
Michael W oolthuis
Ebelien Brander

Robbert Henrichs
Lisette de Boer
Niels Rohling
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Susan van Meurs
Anke NuIkes
André Visser
Dana Ungureanu
Paula Lommerse

Edith Piers
Mieke Goedkoop
Bah W ever
Guus Niehot
Corine Kalbfleisch

Ineke Rohling
Mevrouw W oolthuis
Thijs W eustink
Eddy Roosen

Opening
W alja opent de vergadering met te melden dat DW T een springlevende vereniging
is, ook op organisatorisch en financieel vlak. Er moet wel voor gewaakt worden dat
wij niet op de automatische piloot DW T besturen en beheren, zeker gezien de
toegenomen regelgeving. Alle kader wordt ook dit jaar weer bedankt voor hun inzet
voor DW T.
Notulen ALV 21 -04-2005
Toevoeging: Houtvaart gaat 13/5/2006 open
Notulen worden vastgesteld.
Bespreking Jaarverslagen
Jaarverslag W E: Vraag Ebelien: Hoe kan het dat trainers in de CIE zitten? Dit is
inderdaad geen wenselijke situatie, maar in het verleden op deze wijze ontstaan.
Binnenkort zal de samenstelling van de W E-Cie wijzigen en zullen de trainers naar
alle waarschijnlijkheid geen deel meer uitmaken van de ClE. Standpunt van bestuur
is dat trainers niet in de ClE plaatsnemen.
"Ja arverslag
B estuur:
BHZ
;
B elangenvereniging
Zwemverenigingen
"Alle jaarverslagen worden vastgesteld.

H aarlem se

Financiële verslagen & verslag kascommissie
Het jaar 2005 is positief afgesloten als gevolg van:
"extra uur van de JREZ
"trainerskosten lager dan begroot
"contributieverhoging
"kosten badwater lager
-

Het Paas- (W E) en Pinkstertoernooi (W A) moeten in principe kosten neutraal
zijn.
George W esterman en Bart W ever, de kascommissie voor 2005, verlenen de
penningmeester decharge. Echter, door de kascommissie wordt wel de
kanttekening gemaakt dat een overdracht van penningmeester officieel moet
worden bekrachtigd.
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Benoeming nieuwe kascommissie
Kascommissie 2006: Sabine Roozen & Bart W ever. Reserve: Robbert Henrichs.
Wijziging bestuurssamenstelling
Aftredend is Kitty Ungureanu (Vice-voorziter) die na 11 jaar bestuur afscheid
neemt. Het nieuwe bestuur roemt haar om haar kwaliteiten als headhunter voor
kader binnen DW T. Het feit dat ze als badmeester werkt heeft zeker niet in ons
nadeel gewerkt.
Toetredend: André Visser. André Visser is waterpolo-scheidsrechter, geeft les op
vrijdagavond bij de JREZ, en geeft training bij W E. Via Linda zijn vrouw is hij ook
bij het synchroonzwemmen betrokken. André is geheadhunt door Kitty en is mede
gevraagd door het bestuur vanwege zijn
connecties binnen de verschillende sectoren van DW T.
Benoeming Lid van Verdienste
Paula Lommerse wordt voorgedragen en benoemd als Lid van V erdienste. Zij is
zeker 10 jaar als penningmeester actief geweest en heeft ook nadat zij is
teruggetreden uit het bestuur Nic goed terzijde gestaan. Het is altijd een hoop werk
geweest, maar Paula geeft aan dat zij het altijd met plezier heeft gedaan. Ze is nog
steeds actief voor de Stichting Vrienden van de W atertrappers.
Uitreiking SENDENBEKER
De Sendenbeker gaat dit jaar naar de jubileumcommissie bestaande uit Mieke Bart,
Dana, Erik en Kitty. Het bestuur is van mening dat het een goed georganiseerde
receptie is geweest op een leuke locatie.
PAUZE
Begroting 2006
Na een toelichting van Nic wordt de begroting van 2006 vastgesteld.
Vaststelling Huishoudelijk reglement
Een nieuwe HR vanwege:
" Een Voorzitters Overleg (direct overleg bestuur-werkgroepen 2 à 3 keer per
jaar in plaats van het Technisch overleg (T.O.)
" Toevoeging regelgeving omtrent meldingen van seksuele intimidatie. Een
dergelijk thema vraagt zorgvuldige behandeling. Gebruik is gemaakt van
bestaande protocollen en middelen bij NOC*NSF en KNZB. DW T heeft
tevens een vertrouwenspersoon, Ebelien Brander, die deze functie graag
heeft aanvaard omdat zij dit onderwerp een belangrijk punt vindt en dat het
belangrijk is dat iedereen zich binnen een vereniging veilig en prettig kan
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voelen.
" Er komt een jongerencommissie, die in 2006 gestalte zal krijgen.
Het HR wordt vastgesteld na schrappen van 9.2 m.b.t. HR van de stichting.
Bespreking Jaarplannen 2005-2006
" Aan de oprichting van een jongerenraad wordt gewerkt
" Vertrouwenspersoon is gevonden, protocollen m.b.t. meldingen seksuele
intimidatie zijn opgesteld en aan HR toegevoegd.
" JREZ werkt met toezichtsplan. Kijken hoe dat werkt en vervolgens evalueren
en voor alle sectoren een toezichtsplan opstellen.
" Actualiseren website: Achter de schermen is de nieuwe site zeer
vergevorderd. Binnenkort zal deze de lucht in gaan.
" Kaderbijeenkomsten: 2x per jaar. Een keer gezellig een een keer informatief
met thema.
Presentatie Jaarplannen 2006-2007
" Interne doorstroming
" Evaluatiegesprekken met kader
" Financieel beleid
" Benutting accommodatie
" voldoende toezicht
Rondvraag
" Paula: W aarom hanteert de voorzitter geen hamer dit jaar? Omdat dit de
voorkeur van de voorzitter heeft.
" Corinne: W enst D W T geluk met 7S-jarig bestaan en ziet graag nog een
aantal MASTER-zwemmers binnen DW T en doet hier een oproep voor.
Sluiting
W alja sluit de vergadering om 21.30u en bedankt iedereen voor hun komst.

Jaarverslag werkgroep Clubhuiscommissie
Zoals gewoonlijk nemen we eerst de wijzigingen door in onze samenstelling.
Zowel Rob Goedkoop als Bart W ever hebben onze commissie in 2006 verlaten.
Daarvoor zijn in de plaats Stefan W oolthuis en W iebe Eijhusen gekomen.
Ook dit jaar is er weer van alles te doen geweest in ons clubhuis. Een borrel voor
mensen die al een behoorlijke tijd lid zijn van onze vereniging, het jaarlijkse
polofeest en niet te vergeten onze eerste wijnproeverij. Verder nog de paas- en de
kerstbingo, de reünie in mei, het jaarlijkse paas- en pinkstertoernooi, klaverjassen
en het darttoernooi. Eigenlijk te veel om op te noemen, maar we doen het toch maar
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even. In ieder geval was er naar onze mening genoeg te doen in ons clubhuis voor
jong en oud. W e hebben vooral meer "jong" gezien in ons clubhuis en dat is ook
één van onze doelen geweest in 2006.
Verder hebben de heren Jan Stam, Henk Verbruggen en Guus Niehot de vroege bar
diensten overgenomen. D aar zijn wij als commissie natuurlijk heel blij mee en zo
zie je maar dat als je mensen vraagt, de meeste zeker bereid zijn om iets te doen
voor hun vereniging.
Natuurlijk is Knorrie (het rode spaarvarken) ook dit jaar weer flink gespekt. Tot nu
toe hebben we nog niets van het spaargeld gekocht. Eerst willen we een leuk bedrag
hebben. Net als vorig jaar geldt nog steeds: mocht u te veel kleingeld hebben… ..
Knorrie neemt het graag in ontvangst (hij staat op de bar).
W e kunnen wel zeggen dat het een goed en vooral gezellig jaar is geweest.
Natuurlijk gaan we onze best doen om ook van 2007 een gezellig jaar te maken.
Als laatste willen wij alle bar vrijwilligers bedanken die ons hebben geholpen het
afgelopen jaar!!
De clubhuiscommissie

Jaarverslag werkgroep JREZ
Met z'n vijven zijn we bij de J-REZ nog steeds goed op gang..
Het Boerhaavebad is versterkt met :
Gerard Houweling (badje 2), Michel Crolla (badje 1), Jolanda Visser (badje 1 of 4)
en Ella Lammers (badje 3).
In de Planeet zijn helaas gestopt: Jose Nonnekens en Jose van Giezen..
Dit jaar hadden we als activiteiten georganiseerd:
"Met ongeveer 20 kinderen zijn we naar Chimpie Champ geweest.
"In oktober hadden we een Kaderavond met als thema de schaarslag.
"Met de oudere kinderen zijn we wezen lasergamen.
"Kerstknutselen: met 15 kinderen hebben we kandelaars en kaarsen beplakt.
Het aantal afzwemmers van 2006 zijn:
Voor het diploma A zijn 67 kinderen geslaagd
Voor het diploma B zijn 50 kinderen geslaagd
Voor het diploma C zijn 30 kinderen geslaagd
Voor het afzwemmen van Zwemvaardigheden Nieuwe stijl zijn voor
Zwemvaardigheid 1 zijn 11 kinderen geslaagd
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Zwemvaardigheid 2 zijn 13 kinderen geslaagd
Zwemvaardigheid 3 zijn 9 kinderen geslaagd.
Namens de J-REZ:
Petri van Dijk, Ger Buis, Nic den Brave, Harrie van Geldorp en Edith Piers.

Jaarverslag werkgroep waterpolo
Het afgelopen jaar heeft de polocommissie weer van alles georganiseerd en
geregeld. Een van de belangrijkste zaken echter was de wijziging van de
samenstelling van de werkgroep. N a vele jaren hebben we afscheid genomen van
onze voorzitter Marjolijn. W ij bedanken haar van harte voor alle jaren trouwe
inzet! Gelukkig is Rob Goedkoop ons komen versterken. Na deze wisseling hebben
we alle functies nog eens doorgenomen en vanaf september 2006 is onze
taakverdeling als volgt:
Eddy Roosen: voorzitter en het aanspreekpunt voor de herenafdeling;
Dana Ungureanu: vice-voorzitter en aanspreekpunt voor de damesafdeling;
Thijs W eustink: secretaris;
Lisette de Boer: penningmeester, clubblad en website;
Rob Goedkoop: jeugdcoördinator;
Robbert Henrichs: minipolo en algemene zaken.
Als belangrijkste taak heeft de polocommissie het organiseren van trainingen en
wedstrijden. Ook in 2006 zijn er met hulp van vele vrijwilligers weer vele
wedstrijden tot een goed einde gekomen. Ook is er weer veel en met plezier
getraind.
TRAINERS
Na het seizoen 2005-2006 hebben we na zes jaar afscheid genomen van
herentrainer Koos Ruiter. W e hebben in die zes jaar veel met hem beleefd en hij
heeft het herenpolo bij DW T zeker op een hoger plan gebracht. Vanaf augustus is
de nieuwe herentrainer Hans Hogerheide. In het seizoen 2005-2006 werden de
dames getraind door Kees Bergers. Helaas hebben we voor het nieuwe seizoen
geen vaste hoofdtrainer kunnen vinden. G elukkig waren Hans Hogerheide en
Ronnie W esterhoven bereid samen de trainingen te verzorgen. Bart W ever trainde
met hulp van Rob, Ronnie en Kim de aspiranten, Ronnie de meisjes, Ton Vermeer
Heren-jeugd. De pupillen en minipoloërs werden getraind door Robbert, Marcel,
W outer, Marjolein, Fien, Mieke en Toos Goedkoop. Toos is in september gestopt
met training geven. W e bedanken haar voor vele jaren inzet en geduld.
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DE TEAMS
Het minipolo zette de stijgende lijn voort, veel ervaring werd opgedaan tijdens de
toernooien. Er kwamen nieuwe leden bij en de verschillende toernooien in de regio
werden goed bezocht. Nu het minipolo-project al een flink aantal jaren loopt,
merken we dat onze pupillenteams meer ervaren de competitie ingaan. De pupillen
eindigde dit jaar op de zevende plaats. De aspiranten eindigden op de tiende plaats
in hun competitie. Gezien het grote leeftijdsverschil met de tegenstanders en de
hechte groep verwachten we voor volgend jaar een stijgende lijn.
Een eervolle vermelding voor dames 3 en heren 3. Ze werden beiden kampioen.
Minder goed verging het dames 1 en heren 1. Helaas werden deze teams laatste in
de competitie. Hierdoor speelt dames 1 nu in het district en heren 1 zelfs twee
klassen lager in de 4e klasse Bond. De kater over deze resultaten werd gelukkig
snel met een "Rode Lantaarn Feest" weggespoeld en in het nieuwe seizoen werd de
stijgende lijn weer ingezet.
SCHEIDSRECHTERS
In 2006 hebben we weer veel profijt gehad van het relatief grote aantal
scheidsrechters bij DW T. De DW T scheidsrechters hebben in verhouding tot het
aantal teams van DW T veruit de meeste wedstrijden gefloten in de hele kring
Noord-Holland. Hulde dus aan de scheidsrechters.
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
2006 is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Een bloemlezing in vogelvlucht van
ons jaarlijks activiteitenlijstje. Het opende in februari met een geslaagd feest dat we
organiseerden met de clubhuiscommissie. Het thema was "bloemen" en daar weten
we nog steeds geen goede reden voor.
Eind april hebben we weer een inspraakavond georganiseerd voor alle poloërs. Hier
konden alle poloërs hun wensen voor het volgende seizoen uiten.
In mei hebben we samen met Carry een waterpoloreünie georganiseerd in het kader
van het 75-jarig bestaan. Het was zeer geslaagd en nog lang gezellig. W e hebben
nooit zoveel poloërs tegelijk een wedstrijd zien spelen. W e kunnen niet wachten op
het volgende lustrum.
Natuurlijk organiseerden we ook weer het jaarlijkse Pinkstertoernooi. Vanwege het
gebrek aan kampeerruimte werd het weer de 1-daagse variant. Maar aangetoond is
weer dat er op 1 dag ook flink gepolood kan worden en dat het dan ook oergezellig
wordt.
Half juni zijn de aspiranten met een flinke delegatie begeleiders afgereisd naar
Deventer voor het beroemde Koekstad-toernooi. Volgens de (veelal sterke)
verhalen hebben was het VET en werd er ook nog behoorlijk waterpolo gespeeld.
Een heuglijk feit was de terugkeer van de trainingen in de Houtvaart. In augustus
hebben de dames- en herenselectie in een splinternieuw zwembad en met veelal

10
prachtig weer aan hun conditie gewerkt.
Er zijn weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder, Apeldoorn en
natuurlijk Ter Apel.
In oktober was er ons eigen minipolotoernooi in De Planeet. Door de herfstvakantie
misschien wat minder druk maar toch zeer geslaagd,
Tot slot organiseerden we voor alle jongeren van DW T weer het kerstfeest. Met 56!
deelnemers werd er sjiek gedineerd, gezwommen, gestoelendanst en geswingd.
Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de
toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en
natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DW T een warm hart
toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft om 2006
tot zo'n succesvol jaar te maken, in het bijzonder de scheidsrechters, supporters, de
ouders van minipolo en aspiranten die telkens weer bereid waren te rijden naar
uitwedstrijden, de enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het
pinkstertoernooi van welke aard dan ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 2007
met weer volop winst, promotie en gezelligheid!
Thijs W eustink, Dana Ungureanu, Lisette de Boer, Rob Goedkoop, Robbert
Henrichs en Eddy Roosen.

Jaarverslag werkgroep synchroonzwemmen
In het jaar 2006 hebben de trainers maandelijks vergaderd, de werkgroep is 4 keer
bij elkaar geweest en is er 3 maal vergaderd met werkgroep en trainers samen.
Het jaar is goed begonnen. Ondanks alle drukke trainingen die de meisjes en hun
trainers hadden voor hun verschillende wedstrijden, hebben ze kans gezien om een
gelikte Nieuwjaarsshow in elkaar te zetten op muziek uit de films van Shrek. Op 14
januari was het zover en zijn we met z'n allen afgereisd naar Alkmaar, waar we in
De Hoornse Vaart met alle Synchroonverenigingen van Noord Holland bij elkaar
kwamen (wat een organisatie; wat een boel meiden) om allemaal hun nummer met
veel enthousiasme en een enorm succes uit te voeren.
De kringtrainingen waren ook weer begonnen. Linda Visser en Ingrid Lommerse
hebben die gegeven. Op 5 februari zijn namens DW T Daphne, Romy en Eva naar
Zaandam geweest en op 26 maart waren dat Sanne, Elise en Natasja. Zij hebben
daar met andere meisjes van de verschillende Noord Hollandse verenigingen samen
getraind. Een groot succes, zo leer je veel van elkaar.
De Prinsessenplaat (de aanmoedigingsprijs voor onze jongste deelnemertjes) is met
0.001 punt op 18 juni aan onze neus voorbij gegaan, maar een tweede plaats met
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89.233 punten is zeker geen slecht resultaat. Een week later was de uitreiking van
de Verenigings Competitie.
Voor het tweede jaar op rij heeft DW T de eerste plaats veroverd met 206.991
punten; vóór HPC en Alliance. Ook mocht W ieteke op deze dag de Techniek
W isselbeker in ontvangst nemen.
Het seizoen werd afgesloten met demonstraties van alle muzieknummers die de
meisjes hadden ingestudeerd. Voor een publiek van ouders, grootouders, maar ook
voor DW T-ers van andere disciplines en overige geïnteresseerden.
De laatste zaterdag van het seizoen hebben we onze (ondertussen wereldberoemde)
onderlinge wedstrijden gehouden. De meisjes hadden zelf van alles ingestudeerd;
ook de trainers hebben een nummer gezwommen en zelf een paar ouders met hun
kinderen waren van de partij; hoewel zij met behulp van aan hun badpakken
vastgebonden badeendjes boven water moesten zien te blijven. Met patat na en de
videobeelden die Marcel had gemaakt van verschillende uitvoeringen werd de
middag afgesloten.
Geen rust voor de meisjes die dachten aan de vakantie te kunnen beginnen. De hele
zomervakantie werd er doorgetraind, ditmaal lekker buiten in De Houtvaart. Met
een temperatuurtje van zo'n kleine 30 graden was het lekker toeven daar. Echter
was dit alleen de eerste week het geval, de andere 5 keer werd er tussen de regen
door gezwommen en was het redelijk afzien in dat koude water.
De eerste helft van het nieuwe seizoen is ook weer begonnen, de nieuwe nummers
worden ingestudeerd, dus het wordt weer heel hard werken voor trainers en
zwemsters.
De trainers zitten ondertussen ook niet stil: Ingrid heeft namelijk tussen alle
bedrijven door haar jurybevoegdheid 8 behaald. Ook hebben Aart, Anke, Elise,
Nancy en Sanne meegedaan aan de cursus 11 (afnemen van de diploma's van de
allerkleinsten) en werd er in december met succes door alle vijf examen gedaan.
Er zijn dit jaar een aantal sponsoren gevonden. Van het geld dat wij hebben
gekregen zijn er T-shirts aangeschaft die wij hebben laten bedrukken.
De werkgroep Synchroonzwemmen.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
Het jaar 2006 is voor onze (nieuwe) werkgroep begonnen in september. W e zijn
toen namelijk gestart met een geheel nieuwe werkgroep, die bestaat uit 5
werkgroepleden. Deze nieuwe werkgroep draait dus nog niet zo lang en daarom zal
er in dit jaarverslag weinig te vinden zijn over de periode van januari 2006 tot
september 2006
De werkgroep van het wedstrijdzwemmen ziet er sinds september als volgt uit:
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Voorzitter: Peter van de Bor
W edstrijdsecretariaat: Dennis de Graaf
Secretaris: Annette Knape
Penningmeester: Yvette Roozen
Leden contact: Erica Mauritz
Daarnaast hebben we de volgende trainers:
Hoofdtrainer: Hans Joosten
Assistent trainer: Marcel Zwart
Assistent trainer: André Visser
Tevens beschikken we over de volgende vrijwilligers:
Nic den Braven
klokker
Alan Burden
klokker
Bart de Graaf
helpt met de organisatie van de wedstrijden.
W im Janssen
klokker
Aart Romeijn
klokker
Ton Rossel
klokker en starter
Yvette Roozen
klokker
Aloys W ijckmans
klokker
Dit seizoen hebben we rond de 45 zwemmers in zeer uiteenlopende
leeftijdscategorieën. Met deze groep zwemmen we, net als vorig seizoen, de
competitie op het niveau D-3. W e hebben het seizoen 2005-2006 afgesloten met
een 9e plaats. Momenteel staan we na 3 van de 5 zwemrondes op de 8ste plek.
Naast de competitie nemen we ook, met veel succes mee aan de Speedo en
zwemmen we 2 verschillende meerkampen met verenigingen uit de regio, waarbij
wij medeorganisator zijn. Daarnaast zwemmen we ook op limietwedstrijden en
toernooien waarvoor we uitgenodigd zijn.
Aan het begin van dit seizoen zijn we overgestapt op een nieuw zwemprogramma
'Splash'. Het in gebruik nemen hiervan heeft veel tijd gekost, maar het is zeker een
verbetering te noemen. De verwerking van de wedstrijduitslagen gaat hierdoor een
stuk makkelijker.
Natuurlijk organiseren we naast de wedstrijden ook activiteiten voor de leden. Dit
jaar hebben we de volgende activiteiten ondernomen:
" De Sinterklaasviering. Iedereen had kado's voor elkaar gekocht die door
middel van een dobbelspel verdeeld werden. Ter verhoging van de
feestvreugde kwam Sinterklaas ook nog langs!
" Het kerstdiner. Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit en is nog
steeds erg geslaagd te noemen. Na de training eten alle zwemmers gezellig
een kerstdiner en ter afsluiting van de avond, en van het jaar, kijken we met
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zijn allen een film.
" Het trainingskamp. Er werd door de leden al langer gevraagd wanneer er
weer een trainingskamp zou zijn en in januari was het eindelijk zo ver. Dit
valt dus officieel in 2007, maar omdat we het in 2006 hebben voorbereid
staat het toch in ons jaarverslag. W e zijn op het trainingskamp met rond de
20 zwemmers 3 dagen op pad geweest. Elke dag werd begonnen en
afgesloten met een zwemtraining. De tussenliggende tijd hebben we
opgevuld met strandtraining, conditietraining op een voetbalveld en een tocht
naar Spaarnwoude, waar we fietsen en landtraining gecombineerd hebben.
Uiteraard valt er nog veel te verbeteren, maar omdat dit het eerste
trainingskamp in lange tijd was, was het toch erg geslaagd te noemen.
W e zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het Paastoernooi van 2007.
Daarnaast staat ook het Swimmgala in Osnabrück weer op het programma.
Verder hopen we de prestaties in de competitie te verbeteren en hopen we aan het
einde van het seizoen een ledenaantal van 50 zwemmers te halen.

Jaarverslag Bestuur
Nieuwjaarsreceptie
Precies op de 1e van het nieuwe jaar vierde DW T zijn 75 jarig bestaan in de vorm
van een Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie is gehouden in de Fablo-tennishallen en
is door een speciaal daarvoor in het leven geroepen jubileumcommissie
georganiseerd. Uiteraard was er de mogelijkheid om elkaar de beste wensen voor
het nieuwe jaar uit te wisselen, maar ook is werd er een selectie uit het archief van
DW T getoond. De jubileum-commissie (Mieke, Bart, Dana, Erik & Kitty) hebben
voor de organisatie de Sendenbeker uitgereikt gekregen tijdens de Algemene Leden
Vergadering.
Bestuurssamenstelling
Na 11 jaar bestuur verlaat Kitty Ungureanu het bestuur. Een van haar kwaliteiten
wil het bestuur niet ongenoemd laten; haar handigheid in het headhunten van
kaderleden. André Visser is toegetreden tot het bestuur. André is een welkome
aanvulling op het bestuur vanwege zijn grote betrokkenheid over alle afdelingen
van DW T. De bestuurssamenstelling na de ALV 2006 ziet er als volgt uit:
W alja Karten
André Visser
Teun W eustink
Ingrid Lommerse
Nic den Braven

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
kader & opleidingen
penningmeester

2007
2009
2007
2008
2008
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Fokkelina W iersma

communicatie & PR

2008

De jaartallen geven het jaar van aftreden weer.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2006 tien keer een reguliere bestuursvergadering gehouden,
waarbij voor een aantal vergaderingen de werkgroepen individueel zijn uitgenodigd
voor een zogenaamde 'Ronde met bestuur'. Doel hiervan is om elkaar te informeren
en te bekijken of het bestuur de werkgroep kan helpen of ondersteunen.
In 2006 is er driemaal een Voorzittersoverleg geweest, dat in de plaats van het
Technisch Overleg (T.O.) is gekomen. Op deze vergaderingen komt in principe de
voorzitter van elke werkgroep of een werkgroep lid. Gezamenlijke thema's komen
aan de orde.
Kaderdagen
Twee keer per jaar is er een DW T-brede kaderdag; één keer een gezellige dag, dit
jaar een rondvaart door de wateren van Haarlem met versnapering en bezoek aan
de Bavo-kerk op de G rote M arkt en een meer serieuze avond met als thema
'seksuele intimidatie binnen de sport'. Deze avond kende een goede opkomst met
goede discussies.
Jeugdraad
In 2006 is de jeugdraad opgericht. In deze jeugdraad is jeugd van alle afdelingen
van DW T vertegenwoordigd. De jeugdraad is opgezet door Fokkelina W ierma en
Bart W ever. De laatste is de leidende hand voor dagelijkse zaken. De jeugdraad
bevat jeugd van DW T die leuke dingen organiseert voor de jeugd, dus door de
jeugd voor de jeugd. Deze jeugdraad is een volwaardige commissie binnen de
vereniging en zal dus ook vertegenwoordigd gaan worden in het voorzittersoverleg.
Jaarplan Interne doorstroming (1e helft 2006)
Doel van dit plan is de interne doorstroom van leszwemmers naar de sportsectoren
te verbeteren, maar ook het beoefenen van meerdere disciplines binnen DW T
behoort tot actiepunt. Een voorzittersoverleg is gewijd aan een brainstorm hoe dit
doel te bereiken.
Jaarplan Evaluatiegesprekken (2e helft 2006)
De uitvoering van dit jaarplan is uitgesteld. Reden hiervoor is de beperkte
hoeveelheid beschikbare handjes. Doel van dit plan is om de communicatie met het
traininggevend kader te verbeteren.
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Jaarplan Financieel beleid (1e helft 2006)
Het doel van dit plan is om duidelijkheid te verschaffen voor belanghebbenden met
betrekking tot het financiële beleid. Met name voor penningmeesters is dit van
belang, maar is net zo goed van toepassing op het gehele kader. Inmiddels is er een
concept-handboek financieel beheer opgesteld.
Jaarplan haalbaarheidsonderzoek voor seniorenzwemmen (2e helft 2006)
De uitvoering van dit jaarplan is uitgesteld. Reden hiervoor is de beperkte
hoeveelheid beschikbare handjes.
Jaarplan Toezicht houden (2e helft 2005)
Binnen de JREZ is een toezichtsplan opgesteld dat tijdens het lesgeven ten uitvoer
wordt gebracht. D it toezichtsplan loopt en de ervaring hiermee zal worden
geëvalueerd. Het onderwerp voldoende toezicht blijft een belangrijk onderwerp,
omdat geen van de partijen (gemeente, zwembad, provincie, KNZB, vereniging)
precies kan vertellen aan welke regels, randvoorwaarden en eisen moet worden
voldaan en waar verantwoordelijkheden liggen en ophouden. Binnen de BHZ
(Belangenvereniging Haarlemse Zwemverenigingen) blijft dit punt actueel en loopt
er een onderzoek. Uiteindelijk doel is een heldere formulering voor 'voldoende
toezicht houden' te verkrijgen voor alle partijen. Ingrid heeft aan de hand van
checklisten de knelpunten geïnventariseerd. Op basis hiervan worden verbeteracties
ondernomen.
Jaarplan website (2e helft 2005)
Achter de schermen is er ook in 2006 hard gewerkt aan de site. Het technische
gedeelte wordt door webmaster Niels Rohling uitgevoerd. Aan de inhoud wordt
door alle werkgroepen gewerkt. Verwacht wordt dat de nieuwe site begin 2007 in
de lucht zal zijn.
Namens het bestuur,
W alja, André, Ingrid, Nic, Fokkelina, Teun
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Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Alweer april en dus begint de Paas-stress nu wel echt op te komen.
Twee wedstrijddagen, drie à vier dagen gasten over de vloer. Ieder
jaar kost het weer een hoop energie, maar wat gaan we met zijn allen
een mooi weekend tegemoet. Dankzij de vele vrijwilligers wordt het
een fantastisch toernooi. Wij hopen dat iedereen zich gaat vermaken
en met vragen bij ons komt. Wij hebben er in ieder geval heel veel
zin in!!!
Groetjes van de zwemwerkgroep.
Even opletten:
In een competitieweekend (dus als er op zondagmiddag
competitiewedstrijd is) is er op zaterdagochtend GEEN training,
dit dus op zaterdag 14 april.

Wedstrijdkalender april en mei 2007
Datum
8/9 april
15 april
21 april
21 april
29 april
4,5,6 mei
12,13 mei
13 mei
19,20 mei

Wedstrijd
Paastoernooi
Competitie deel 5
Ned Master Kampioensch
Drommedaris Sprint
Regio Meerkamp
Schwimm Gala
A-kring (limieten)
ZMC (masters)
A-kring (limieten)

Verjaardagen april 2007
3 Daphne Romeijn (13)

Plaats
Haarlem (Boerhaavebad)
Grootebroek
Eindhoven (Tongelreep)
Enkhuizen
Heemstede
Osnabrück Duitsland
Beverwijk of Alkmaar
Grootebroek
Beverwijk of Alkmaar
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15 Bart de Graaf (46)
15 Ahmed el Attar (31)
24 Ruben Boldewijn (11)
28 Yvette Roozen (27)

Van harte gefeliciteerd!!!
Limietwedstrijd 18 februari 2007 Zaandam
Deze zondag gingen we een overvol zwembad De Slag binnen, 240
deelnemers. Een wedstrijd voor DWT om PR's en limieten te
zwemmen. Helaas is er niemand die op dit laatste moment nog een
limiet zwom voor de kring sprint, PR's vielen er wel aan te tekenen.
Uitslagen:
100m vlinderslag minioren
Romy Nulkes
1.53.39 PR/VC
Halise Gultekin
1.55.55 PR
Jikke vd Ende
1.58.40 PR/VC
Moreno Chuckwazi
2.11.14 PR/VC
100m rugslag heren
Michiel Tonsbeek
1.48.00
100m schoolslag minioren
Ottilie Krommendam 1.59.28 PR
Halise Gultekin
1.51.36 PR
Romy Nulkes
2.05.86 PR
Jikke vd Ende
1.53.93
Michael Tonsbeek
1.49.29 PR
Moreno Chuckwazi
1.54.92 PR
100m vlinderslag
Daphne Romeijn
1.34.72
Anouk Nulkes
1.24.01 PR
Susanne van Kleef
1.33.85 PR
Lianne Bergsma
1.25.32
Denzel Krommendam 1.51.47 PR
Soufiane Ridouani
2.00.40 PR
Dennis de Graaf
1.08.50 PR
Peter vd Bor
1.13.45 PR
Wouter vd Bor
1.14.10
Jim Weiland
1.14.81 PR
Michael de Feber
1.17.08 PR

Bart de Graaf
1.48.97 PR
Roland Hoogendoorn 1.29.33 PR
Hiras Ferrandino
1.45.16 PR
Yunus Karaca
1.14.50 PR
100m vrije slag minioren
Ottilie Krommendam 1.33.23 PR
100m schoolslag
Daphne Romeijn
1.39.82 PR
Anouk Nulkes
1.31.02 PR
Susanne van Kleef
1.37.09 PR
Denzel Krommendam 1.44.39 PR
Soufiane Ridouani
1.55.77
Jim Weiland
1.17.54 PR
Peter vd Bor
1.20.58 PR
Michael de Feber
1.24.59
Bart de Graaf
1.40.46
Michiel Tonsbeek
1.43.81 PR
Hiras Ferrandino
1.28.03 PR
Roland Hoogendoorn 1.35.77 PR
Yunus Karaca
1.34.43
100m rugslag minioren
Michael Tonsbeek
1.36.40
100m vrije slag
Lianne Bergsma
1.11.63 PR
Dennis de Graaf
0.59.93
Wouter vd Bor
1.02.51 PR

VC = armen niet over het water naar voren gebracht.

UITNODIGING:
Tijdens het jaarlijkse Paas(zwem)toernooi van DWT

Disco
(voor iedereen van wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo)

Zondag 8 april
Vanaf 20 uur play back show, daarna Disco!!!
Einde: 23.30 uur
Je hoeft je niet op te geven. Je mag gewoon gezellig langskomen. Al
je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom. Je kunt je tussen 19
en 20 uur opgeven voor de Play Back Show.
Toegang en deelname is gratis.

Groetjes, de zwemwerkgroep
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Bowlen
Door Anouk Nulkes
Zondag 25 februari zijn
w e
m e t
wedstrijdzwemmen gaan
bowlen bij de Bizon. Je
mocht zelf kiezen met wie
je wilde bowlen. Bij baan
9 waren de kegels na 10
minuten spelen zoek.
Omdat het probleem niet
opgelost kon worden
mochten ze naar baan 13.
De punten werden
meegenomen naar de
nieuwe baan. Ze liepen
alleen wat achter bij de
rest, omdat ze een hele tijd Bart de Graaf staat klaar voor de start op de
niks konden doen. Maar 100m vlinderslag.
een lekker drankje maakte
alles weer goed. Na het bowlen zijn we naar het clubhuis gegaan.
Daar kregen we frietjes en een lekker broodje worst. Toen iedereen
was uitgegeten hebben we nog wat spelletjes gedaan. Je kon kiezen
uit: sjoelen, kwartetten of timber. Dat laatste is een zenuwslopend
spel, maar wel erg grappig.
Om zeven uur was het feest afgelopen en ging iedereen na een zeer
geslaagde middag weer naar huis.

Meerkamp 4 maart 2007 Haarlem
Een Meerkampwedstrijd door ons georganiseerd in de Planeet. Het
waren de ingrediënten voor een chaotische middag. Wij waren goed
voorbereid, maar alles wat we niet zelf in de hand hadden, liep
vanmiddag helaas niet zo goed. Gelukkig zijn we door het
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spreekwoord: "vele handen maken licht werk" toch goed door de
middag heen gekomen. Bij deze dus dank aan de ouders die ons
hebben geholpen.
De zwemprestaties waren behoorlijk goed. Natuurlijk niet van
iedereen, maar wel voor de meeste. Om bij de allerkleinsten te
beginnen: Elisabetta zwom haar allereerste wedstrijd. Ze deed dit
zeer netjes, werd dus niet gediskwalificeerd, maar het lukte haar nog
niet haar broertje te verslaan. Federico zwom het allergrootste PR
vandaag. Hij verbeterde zijn oude PR op de 50m vrije slag met maar
liefst 288%, das bijna 3 keer zo snel als vorige keer!!!
Myrea laat zien dat ze hard vooruit gaat, alleen dat rugslagkeerpunt is
toch nog wel heel erg moeilijk. En Moreno heeft het licht gezien en
zwemt nu alleen nog maar mee voor de winst, zijn eerste plaats was
vandaag dik verdiend. Hiras zwemt PR na PR en heeft Roland nu te
pakken op de korte afstanden. Echter Roland is meer van de lange
adem en zwom vandaag een bijna perfecte 200m vrije slag, waar hij
inmiddels de dames allemaal voorbij gezwommen is. Bart heeft de
smaak te pakken en zwemt nu duidelijk mee voor de medailles.
Vandaag won hij er twee.
Uitslagen:
4x25m wisselslag minioren
Myrea den Ridder
Moreno Chuckwazi
Halise Gultekin
Michael Tonsbeek
1.27.18
100m rugslag heren
Hiras Ferrandino
1.21.79 PR 1ste
Soufiane Ridouani
1.37.36
Bart van Leijden
1.43.86 PR 3de
Jim Weiland
1.12.17 PR 1ste
Peter vd Bor
1.25.03 2de
100m wisselslag dames
Susanne van Kleef
1.24.76 PR 1ste
Daphne Romeijn
1.26.72 PR
Angela Gooijer
1.25.57 PR 2de
Annette Knape
1.23.14 PR 1ste
200m vrije slag heren
Roland Hoogendoorn 2.32.73 PR 2de

Wouter vd Bor
2.25.59 PR
Michael de Feber
2.40.64 PR 1ste
Michiel Tonsbeek
3.45.08 PR 2de
50m vrije slag minioren 1/2/3/4
Michael Tonsbeek
0.36.45 PR 1ste
Federico Castaldo
1.03.69 PR
Myrea den Ridder
0.48.43 PR
Elisabetta Castaldo
1.09.72 PR
50m schoolslag jongens minioren 5/6
Moreno Chuckwazi
0.49.44 PR 1ste
50m rugslag meisjes minioren 5/6
Halise Gultekin
0.47.20 PR 3de
50m schoolslag heren
Dennis de Graaf
0.33.14 1ste
100m wisselslag minioren 1/2/3/4
Michael Tonsbeek
1.34.46 PR 1ste
50m rugslag minioren 1/2/3/4
Federico Castaldo
1.14.32 dis.
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Elisabetta Castaldo
Myrea den Ridder
50m vrije slag heren
Hiras Ferrandino
Roland Hoogendoorn
Soufiane Ridouani
Bart van Leijden
Wouter vd Bor
Jim Weiland
Dennis de Graaf
Peter vd Bor
Michael de Feber
Michiel Tonsbeek
50m vrije slag dames
Susanne van Kleef
Daphne Romeijn

1.15.75 PR
0.59.67 RC
0.31.68 PR 3de
0.32.31 PR
0.37.02 PR
0.38.19 1ste
0.28.16 1ste
0.28.93
0.27.22 PR 1ste
0.27.55 PR 3de
0.29.91 PR
0.40.89 PR
0.34.07 PR
0.34.64

Angela Gooijer
0.33.09 PR 2de
Annette Knape
0.33.12 PR 2de
50m vlinderslag jongens minioren 5/6
Moreno Chuckwazi
0.55.15 PR
100m wisselslag meisjes minioren 5/6
Halise Gultekin
1.43.31 PR
8x25m wisselslag senioren
Angela Gooijer
Peter vd Bor
Daphne Romeijn
Wouter vd Bor
Annette Knape
Dennis de Graaf
Susanne van Kleef
Jim Weiland
2.10.85 1ste

RC = rugligging verlaten tijdens de race zonder met de
keerpunthandeling bezig te zijn
Dis = op meerdere handeling gediskwalificeerd

Kringkampioenschappen sprint
Op zondag 11 maart waren in Purmerend de kringkampioenschappen
sprint. DWT mocht met 11 zwemmers aan de start komen, maar na
af- en ziekmeldingen stonden er maar 7 aan de start. Om te beginnen
met de prijswinnaars: Wouter startte alleen op de 50m schoolslag,
maar liet wel zien dat hij die afstand beheerst. Hij werd tweede van
zijn leeftijd. Anouk snelde op de 50m rugslag naar een derde plaats
in haar leeftijdscategorie. Naast de 50m rug, mocht zij ook starten op
alle andere afstanden. Op de vlinder en rug zwom zij PR's en op de
rug dus ook een CR. De schoolslag en vrije slag gingen goed, maar
net niet voldoende voor een PR.
Het was helaas niet de dag voor Yunus en Daphne. Zij mochten
slechts 1 keer starten en kwamen niet in de buurt van hun PR
(Daphne verloor haar bril, evenals Jim op de 50m school). Wel had
Jim op de 50m vlinderslag al 1 seconde van zijn PR afgehaald door
een hele mooie race af te leggen. De laatste zwemmers die we nog
niet gemeld hebben zijn Hiras en Dennis. Hiras zwom een PR van 2
seconden en snelde naar 38.50 op de schoolslag, waardoor hij vierde
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werd. Dennis zwom op de 50m vlinderslag exact zijn RP-tijd en op
de schoolslag wilde het vandaag helaas niet lukken.
Uitslagen:
50m vlinderslag
Anouk Nulkes
Yunus Karaca
Jim Weiland
Dennis de Graaf
50m rugslag
Anouk Nulkes
50m schoolslag
Daphne Romeijn

0.36.10 PR
0.33.18 VC
0.30.50 PR
0.29.46
0.33.57 PR 3de

Anouk Nulkes
Hiras Ferrandino
Jim Weiland
Wouter vd Bor
Dennis de Graaf
50m vrije slag
Anouk Nulkes

0.42.06
0.38.50 PR
0.35.56
0.34.85 PR 2de
0.33.38
0.30.50

0.43.33

VE = de bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd

Van de polocommissie
Weer een nieuw gezicht in de polocommissie? Ja, hoewel ik
natuurlijk nauwelijks nieuw te noemen ben. Na een carrière als
barcommissielid, aspirantentrainer en interim-trainer van onze
meisjes and dames, ben ik nu de aankomende secretaris van de
polocommissie. Samen met de rest gaan we natuurlijk proberen het
waterpolo en alle navenante activiteiten goed en vooral met veel
plezier te blijven uitvoeren.
De lente kondigt zichzelf weer aan en dat betekent dat we de laatste
fasen van de competities naderen. Heren 1 heeft zich na een kleine
winterdip weer op de 2e plaats gesetteld. Heren 2 en Heren 4 zijn
vrijwel gevrijwaard van degradatiezorgen, waar Heren 3 deze ook
lijkt af te wenden door van de koploper te winnen. Heren 5 heeft
zichzelf in de top van hun competitie genesteld. Dames 1 en Dames 3
kunnen lekker hun seizoen uitballen, net als Dames 2 die zich
ondanks een jong team en veel blessures, uitstekend handhaaft in de
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middenmoot. De aspiranten en pupillen gaan steeds beter spelen en in
de komende tijd nog leuke wedstrijden te water brengen.
Daarnaast zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van het
Pinkstertoernooi! Dit jaar is het thema van heet feest "Pimps 'n Ho's".
Duzz, schroom niet en kleed je lekker fout aan. Ook zijn de
voorbereiding voor volgend seizoen al in volle gang, wat natuurlijk al
genoeg werk met zich meebrengt zoals de zoektocht naar een nieuwe
trainer coach van de dames.
Rest mij te zeggen dat er dit jaar een grote delegatie poloërs meedoet
aan het Paastoernooi van wedstrijdzwemmen. Dus kom onze mensen
aanmoedigen!
Namens de polocommissie,
Ronnie Westerhoven

Trainingen
-

Vanaf heden trainen de aspiranten niet meer op zondagmiddag,
maar op vrijdagavond van 20.15 uur tot 21.30 uur.
Er is geen training op 8, 9 en 30 april en 4 mei.
Er is wel training op goede vrijdag

Wijzigingen
Wegens terugtrekking van de Bron A gaat de wedstrijd van de
pupillen op 28 april niet door.

Pinkstertoernooi
Zondag 27 mei is het weer zo ver; ons enige echte internationale
waterpolotoernooi! Van ongeveer 10 uur tot 22 uur zullen er
wedstrijden gespeeld worden, met natuurlijk weer voor ieder 25e
doelpunt een taart! Zoals al eerder te lezen was, is het thema dit jaar
Pimps 'n Ho's!
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 mei!
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Wedstrijden in april
Zaterdag 14 april
W.nr
45814
45815
1739
20990
45914

Niveau
NH.DA1
NH.DA1
B.H4A
D3.DA1
NH.HE1

Baddienst: Eddy + Tessa

Dames 3 - S.G. Haerlem'04 3
Dames 2 - ZWV-Nereus 4
Heren 1 - Alliance 3
Dames 1 - Z.V. De Dolfijn 1
Heren 4 - De Bron 2

Aanv.
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30

Tafelbezetting
VSR
Eddy, Thijs, Ronnie
Dames 3
Dames 2
Heren 1
Dames 1

Uitwedstrijden
Niveau
NH.B
NH.HE3
D3.HE1
D3.HE4B

S.G. Ymond F - Aspiranten
AZVD 3 - Heren 5
Zwemver. Utrecht 2 - Heren 2
S.G. Ymond 5 - Heren 3

Plaats en bad
De Heerenduinen, IJmuiden
De Watering, Wormerveer
De Kwakel, Utrecht
De Heerenduinen, IJmuiden

Aanv.
16:15
18:00
19:45
20:45

Plaats en bad
De Heerenduinen, IJmuiden
Leeghwaterbad, Purmeren
De Trits, Baarn
De Heerenduinen, IJmuiden
Duikerdel, Nrd.Scharwoude
Hoornse Vaart, Alkmaar

Aanv.
16:45
18:45
20:00
20:15
21:30
21:30

Zaterdag 21 april
Uitwedstrijden
Niveau
NH.D2
NH.B
B.H4A
NH.HE1
D3.HE1
D3.HE4B

S.G. Ymond L - Pupillen
WZ&PC B - Aspiranten
De Vuursche 1 - Heren 1
S.G. Ymond 6 - Heren 4
De Reuring 1 - Heren 2
DAW Finenzo 3 - Heren 3

Zaterdag 28 april
W.nr
45763
45824
1751
21001
21151

Niveau
NH.B
NH.DA1
B.H4A
D3.DA1
D3.HE1

Baddienst: Dana

Aspiranten - SG.Haerlem'04C
Dames 3 - ZWV-Nereus 4
Heren 1 - De Ham 3
Dames 1 - Robben/Tomingr 2
Heren 2 - De Aalscholver 1

Aanv.
18:30
19:15
20:00
20:45
21:30

Tafelbezetting
Eddy, Thijs
Dames 1
Dames 3
Heren 1
Dames 1

VSR
Ronnie

Uitwedstrijden
Niveau
NH.DA1

S.G. Haerlem'04 4 - Dames 2

Plaats en bad
De Planeet 2, Haarlem

Aanv.
20:45
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Afsluitavond
Zaterdag 28 april worden de laatste wedstrijden van dit seizoen
gespeeld. Komt dus allen de thuis spelende teams aanmoedigen om
daarna een lekker drankje in het clubhuis te nuttigen.

Geslaagden w-cursus
Inmiddels is er bekend wie het mooie gele papiertje hebben
bemachtigd om achter het tafeltje te mogen zitten. Wij feliciteren:
Ebelien Brander, Jasper en Richard Molenaar, Peter Voogel, Jan v/d
Zwet, Nic den Braven, Martin Kamstra en Lisette de Boer
Succes met jureren!

Uit het Haarlems Dagblad
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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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De Pen
Door David de Loor
Ik ben David de Loor en ben 15 jaar. Ik zit in
het aspirantenteam en vind het daar wel
gezellig (we winnen nooit maar daar gaat het
niet omJ). Ik zit op DWT sinds me 7e of zo,
ik weet niet meer precies. Mijn verdere
hobby's zijn keyboard spelen en computeren.
Ik zit op het ECL en zit in 4 VWO. Mijn ouders vinden dat ik te
weinig doe aan school maar dat valt wel mee want mijn rapport is
wel goed. Wij zijn thuis aan het verbouwen en het wordt vast mooi
maar dat zie ik nog niet zo. Ik wil graag mijn ouders bedanken want
zonder hen zou ik niet bestaan. Uit dank geef ik de pen aan mijn
moeder (vind ze vast niet leuk maar ja…J)
David

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U!)
Iedere keer als ik de Waterdroppels in de bus krijg, valt het mij op
dat het vol staat met verslagen van veel D.W.T.-zwemgroepen, maar
dat er 2 groepen ontbreken, n.l. het elementair zwemonderwijs aan
kinderen en zwemmen voor volwassenen.
De wekelijkse zwemles voor de kinderen is een grote groep die de
toekomst is voor de andere zwemsporten van D.W.T. Dus heel
belangrijk!!
Het zwemmen voor volwassenen is een kleine, gezellige groep van
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trouwe zwemmers(sters). Men kan daar van 19.30 tot 20.30 uur
rustig baantjes zwemmen of trim zwemmen, aqua-joggen o.l.v. Kitty
en zwemles krijgen voor volwassenen. Vergis U niet, er zijn nog
altijd volwassenen die niet kunnen of durven to zwemmen.
In februari hebben 2 volwassen leerlingen het A diploma gehaald n.l.
Mohammed Bouchnafa en Youssef Taabouni. Heren gefeliciteerd!
Tot slot: Er is nog plaats genoeg in het 25 m Boerhaavebad voor
zwemliefhebbers. U bent welkom!!
Theo van Giezen

La Chouffe
Op 28 april gaat er, in het
clubhuis, enkel water van
de " Cédrogne " bron
gedronken worden.
Gelukkig hebben de
schoonbroers,
Pierre GOBRON en
Chris BAUWERAERTS het
dan al omgetoverd in een
wonderschoon gerstenat
genaamd La Chouffe .

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
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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