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Een voorzet van . .
.
De voorzitter.

Wie hebben de toekomst: senioren of
junioren? 

Deze vraag speelde op de achtergrond toen in
de laatste bestuursvergadering de resultaten werden besproken van
het haalbaarheidsonderzoek naar senioren zwemmen. Reden voor dit
onderzoek was de vraag van het Boerhaavebad aan de
zwemverenigingen of zij mogelijkheden zien voor nieuwe
activiteiten. Daarbij werd door het Boerhaavebad met name gedacht
aan senioren zwemmen. Het recreatiebad is door de week overdag
erg slecht bezocht en dat wordt een steeds groter (financieel)
probleem. Als bestuur vonden we het van belang om mee te werken
aan een haalbaarheidsonderzoek. Het probleem van het
Boerhaavebad zou immers ons probleem kunnen worden als de
financiële tekorten tot verhoging van de tarieven voor het badwater
gaan leiden. Bovendien heeft zustervereniging NVA veel succes met
senioren zwemmen en is het daar een van de snelst groeiende
activiteiten. Oud voorzitter Guus Niehot werd bereid gevonden om
het bestuur te adviseren en ondersteunen bij het
haalbaarheidsonderzoek. 

Inmiddels heeft Guus een korte notitie gemaakt waarin een aantal
randvoorwaarden en  aandachtspunten genoemd worden. Daarin
werd geadviseerd om niet vanuit niets een geheel nieuwe activiteit te
beginnen voor nieuwe doelgroepen op voor DWT "vreemde"
tijdstippen. De voorkeur zou moeten uitgaan naar het geleidelijk
voortbouwen op bestaande activiteiten, dat wil zeggen het Uur U.
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Met dit advies op zak heeft een gesprek plaatsgevonden met de
directie van het Boerhaavebad om de mogelijkheden te verkennen.
De beschikbaarheid van badwater bleek daarbij een probleem: tijdens
het Uur U op de vrijdagavond is er geen ruimte in het recreatiebad
voor extra activiteiten. 

Na overleg in het bestuur en met de voorzitters van de werkgroepen
is dan ook besloten om op dit moment niet verder te gaan met het
ontwikkelen van senioren zwemmen als nieuwe activiteit. Niet alleen
vanwege de problemen rond badwater maar ook doordat we de tijd en
energie van DWT de komende tijd zullen moeten richten op een
ander probleem. Want vorige Waterdroppels hebben we de balans
opgemaakt en gekeken hoever we staan met het realiseren van de
doelen uit het beleidsplan. Conclusie was dat we een eind op weg
maar zal de werving en interne doorstroming bij de jeugdleden de
komende jaren extra aandacht vragen! Onze doelstelling is namelijk
om in 2009 minstens 80 kinderen tot 12 jaar te hebben, net zo veel
als in 2000. Maar op dit moment hebben we er maar iets meer dan
20. Dit vormt een groot risico voor de sportieve, organisatorische en
financiele gezondheid van DWT in de toekomst. We zullen daarom
onze tijd en energie moeten concentreren op vergroten van het aantal
jeugdleden. Voorlopig geen seniorenzwemmen dus maar activiteiten
om de "vergrijzing van de jeugd" tegen te gaan….



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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Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat er weinig
wedstrijden meer zijn. De wedstrijden die verzwommen worden zijn
kring- of nationale kampioenschappen. 
Sinds lange tijd hebben wij weer een deelneemster bij de NJK.
Anouk mag in De Tongelreep van Eindhoven haar kunsten laten zien
op de 100m rugslag. Wij wensen haar alvast veel succes. Verder
mogen Moreno & Michael naar de Speedo-finales. Voor hen is dat al
een bekroning op de prestaties van het afgelopen seizoen, maar nu
dan de confrontatie met alle leeftijdsgenootjes uit Noord-Holland.
Voor de A-kringkampioenschappen hadden wij 9 deelnemers, maar
door omstandigheden hebben er zich minstens 5 afgemeld. Heel erg
zonde, maar laten we hopen dat we volgend jaar méér deelnemers
hebben en dan ook massaal naar deze wedstrijd gaan.

Dan rest ons nog jullie een fijne vakantie toe te wensen. Tot 20
augustus weer!!!!

Groetjes van de zwemwerkgroep.

LET OP: Dinsdag 3 juli vervalt onze training. Op dit uur zwemt
synchroonzwemmen hun onderlinge wedstrijd. Kom gerust
kijken, jureren of meedoen!!!

Belangrijke data zomer 2007
Datum Wedstrijd Plaats
9,10 juni Speedo finale N-H Zaandam
15 juni Clubkampioenschappen Haarlem (Boerhaavebad)
16 juni NJK (Anouk) Eindhoven
17 juni Langebaan Rapido ‘82 Spaarnwoude
6 juli Laatste training + einduitje
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13 augustus Zeemijl van Bloemendaal Strand Bloemendaal
20 augustus Eerste training

Verjaardagen juni 2007
2   Merel Visser (14)
6   Anouk Nulkes (14)
17 Ottilie Krommendam (10)
19 Mucahit Yigit (11)
23 Elisabetta Castaldo (10)
25 Kilat Salem (12)

Van harte gefeliciteerd!

Verjaardagen juli 2007
11 Susanne van Kleef (14)
28 Myrea den Ridder (10)
31 Fatmagul Ozkurt (13)

Verjaardagen augustus 2007
17 Jim Weiland (17)
18 Peter vd Bor (23)
22 Eva Visser (11)

Hoe kom ik als zwemmer de
vakantie door?
Door Hans Joosten

In eerste instantie zeggen we, ga de dingen doen die je tijdens het
zwemseizoen niet kan doen. Je kan denken om te gaan winkelen, op
bezoek bij vrienden te gaan of iets anders leuks. Lekker ontspannen
en alles rustig aan doen is het belangrijkste in een vakantie periode.
Hierdoor komt je lichaam en geest totaal tot rust. Vergeet niet dat je
de afgelopen 10 maanden een zware inspanning van je zelf  hebt
gevraagd.

Natuurlijk reist er bij jullie de vraag op mag ik dan helemaal niet
zwemmen en mag ik alles eten en drinken wat ik maar wil? Het is
goed om te weten wat je normaal eet en drinkt tijdens een
zwemseizoen probeer dit patroon vast te houden. Je sport in de
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vakantie minder zodoende is het altijd belangrijk om in de vakantie
periode op te passen wat je eet. Af en toe wat zwemmen met
vrienden of een keer in de week voor je zelf trainen bevorderd het
instant houden van je zwemconditie. Je kan ook eens met de fiets of
lopend naar je opa of oma gaan in plaats dat je gebracht wordt door je
ouders met de auto.

De belangrijkste tips van de trainers:
1. eet of drink niet meer dan je normaal doet;
2. probeer af en toe wat te zwemmen in de vakantie;
3. ga lopend of met de fiets om iemand op te zoeken;
4. probeer twee weken voordat de trainingen beginnen drie keer

per week 30 minuten rustig te zwemmen.

De zwemtrainers wensen jullie allemaal een fijne vakantie en tot
maandag 20 augustus 17.00u

Gouden Zaterdag DWT bij
Masters Eindhoven
Door: Michiel Tonsbeek

Tijdens de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen zwemmen
lange baan in Eindhoven op zaterdag 21 april 2007 werd het een
gouden zaterdag voor DWT. 

In bijna Olympische ambiance vanwege het enorme PSV Tongelreep
zwemstadion en het toegestroomde DWT publiek zwom Corine naar
goud op de 100 school, zilver op de 50 rug en 2 maal brons op de 50
en 800 vrij (waar zij in een adembenemende eindstrijd ruim 30
seconden van haar PR verbeterde).
Zelf snelde ik in mijn eerste wedstrijdseizoen ooit naar 2 keer plaats
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10 op de 50 en 100 rug, 18 op de 100 school en 20 op de 50 vrij in
het eindeloze 50 meter bad.

Wie doet er volgend jaar nog meer mee aan de Masters? Verleg
prioriteiten, kom (weer) regelmatig trainen, word fitter en ervaar de
DWT teamspirit. Van de 618 zwemmers uit 8 landen en 135 clubs
die aan de Eindhoven Masters deelnamen liep de leeftijd op van een
19-tal  20-jarigen tot en met een 8-tal 75-plussers (soms inclusief
krukken en gehoorapparaat).

So, see you in the pool?

Uitslagen:
100m rugslag
Michiel Tonsbeek 1.47.97
100m schoolslag
Corine Kalbfleisch 1.49.28
Michiel Tonsbeek 1.46.43
800m vrije slag
Corine Kalbfleisch 14.37.86

50m vrije slag
Corine Kalbfleisch 38.41
Michiel Tonsbeek 38.76
50m rugslag
Corine Kalbfleisch 2  in 51.59de

Michiel Tonsbeek 10  in 48.14de

Eindstand competitie
2006-2007

De competitie hebben wij dit seizoen afgesloten op een 8ste plaats.
Gedurende het seizoen werden we drie maal zevende in een ronde,
maar door de vele diskwalificaties de laatste wedstrijd te
Grootebroek hebben wij net teveel strafseconden gehaald om die 7de
plaats vast te houden. Heel jammer, maar zeker een teken dat we
volgend jaar nòg beter kunnen.

Vereniging 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde
Totaal
stand

1 De Haaien 2925,07 3119,43 2530,48 2985,55 2572,99 14133,52
2 Ed-Vo 3034,87 3170,22 2617,71 3176,15 2607,36 14606,31
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3 De Fuut 3009,83 3207,22 2658,16 3156,02 2615,06 14646,29
4 De Zwoer 3107,43 3354,27 2648,29 3243,42 2583,31 14936,72
5 De Blauwe schuur 3106,61 3260,27 2680,92 3233,56 2675,84 14957,20
6 Z.V. Utrecht 3047,37 3274,46 2794,03 3157,16 2760,94 15033,96
7 De Aalscholver 3168,58 3377,51 2836,87 3315,69 2629,57 15328,22
8 DWT 3109,99 3484,85 2733,89 3275,02 2728,90 15332,65
9 IJsselmeer 3125,08 3342,45 2816,16 3393,57 2762,23 15439,49
10 De Meeuwen Diemen 3289,57 3370,36 2716,21 3319,96 2940,42 15636,52
11 De Meerkoeten 3293,80 3639,14 2888,76 3448,24 2848,48 16118,42
12 Zaanstad(SG) 3 3426,39 3596,76 2876,42 3660,10 2937,71 16497,38
13 Kon AZ 1870 3375,31 3640,08 2915,65 3584,54 3030,80 16546,38
14 De Bron 3491,33 3756,52 2935,10 3573,08 3021,60 16777,63

Drommedaris Sprinttoernooi
Enkhuizen

Op zaterdagavond werd in Enkhuizen de jaarlijkse
clubkampioenschappen verzwommen van zwemvereniging EZV.
Ook wij waren dit jaar uitgenodigd om mee te doen. Met 12
zwemmers en 2 klokkers reisden we dan af naar de mooie stad aan
het IJsselmeer. De twee PR-toppers werden Peter vd Bor (50m
rugslag seconde sneller, maar ook 50m vrij 0.2 eraf), Wouter vd Bor
(50m vlinderslag dik een seconde sneller) en Roland Hoogendoorn
(50m vlinderslag seconde sneller).  Er vielen ook heel wat medailles
aan DWT-zijde, 2 maal goud (Peter en Anouk), 3 maal zilver en 11
maal brons en dat in een snel deelnemersveld van Hoorn, EZV,
Aquarius en DWT.
PR’s:
50m vrije slag
Anna Vaartjes 36.97
Roland Hoogendoorn 31.47
Peter vd Bor 27.40
50m schoolslag
Roland Hoogendoorn 43.87
50m vlinderslag
Susanne van Kleef 39.56

Roland Hoogendoorn 35.60
Wouter vd Bor 30.88
Dennis de Graaf 29.22
50m rugslag
Anna Vaartjes 46.06
Denzel Krommendam 38.95
Peter vd Bor 32.08
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Laatste ronde
Regio-Meerkamp

Op een schitterende zondag gingen wij weer eens een zwembad
binnen, dit keer voor de regio-meerkamp. Er viel geen enkele
diskwalificatie, al was dit op een enkele plaats puur geluk. Er werden
‘slechts' 11 PR's verbeterd. Naast deze 2 positieve kanten, valt er
weinig meer te vertellen over deze wedstrijd. Menig zwemmer bleef
ver van het PR verwijderd, laten we het op de warmte houden als
reden hiervoor.

PR’s:
50m rugslag
Peter vd Bor 0.32.02
Anna Vaartjes 0.44.54
50m schoolslag
Bart de Graaf 0.43.15
100m rugslag
Roland Hoogendoorn 1.27.29
Michael Tonsbeek 1.31.14

50m vlinderslag
Hiras Ferrandino 0.39.76
Bart de Graaf 0.43.67
Daphne Romeijn 0.39.92
100m vlinderslag
Dennis de Graaf 1.07.59
Michael Tonsbeek 1.45.45
100m schoolslag
Anna Vaartjes 1.41.22

Schwimm Gala Osnabrück

Op vrijdagochtend 4 mei stonden 22 zwemmers en begeleiders bij het
clubhuis nerveus te wachten op vertrek. Het jaarlijkse uitstapje naar
Duitsland stond namelijk op het programma. Niet alleen zwemmers,
maar ook een verdwaalde poloer ging mee (was stiekem wel leuk hè
David?). Snel de auto's in en rijden. Nog geen 5 km uit Haarlem of
de eerste auto keert terug, rijbewijs en autopapieren vergeten. Dat
noemt zich voorzitter!!! 
Uiteindelijk komt iedereen elkaar tegen net over de grens. We pakken
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de lunch uit en nemen een lange pauze. Toen was het gelukkig nog
maar een klein stukje rijden naar de dierentuin in Osnabrück, waar
we gratis naar binnen mochten. Snel een rondje dieren en dan de
speeltuin in, dat was duidelijk! Maar al met al wel een leuke middag
gehad. Na het avondeten in het clubhuis van SSC Dodesheide, waar
de familie Chuckwazi zich ook bij ons aansluit, gaan we voor het
eerst naar dat mooie zwembad. Er wordt een half uurtje getraind en
dan staan de lange afstanden op het programma. Roland bijt het spits
af met de 1500m vrije slag. Hij doet dat in een hele vlakke race. En
als hij eenmaal dat voorbeeld gegeven heeft, doen Angela en Anouk
dat op de 800m vrije slag na. Hierna mogen we allemaal van de
glijbanen in het recreatiebad en dan gaan we naar de slaapzaal, waar
het nog lang onrustig blijft (veroorzaakt door een aantal giechelende
meiden). 
Zaterdagochtend was het moeilijk wakker worden, maar na het
ontbijt begonnen de praatjes langzaam te komen. Een hele lange dag
in het zwembad hadden we voor de boeg, maar het vloog om. Er
werden door onze zwemmers veelal pittige nummers uitgekozen om
te zwemmen, maar wel met succes. In totaal wonnen we het gehele
weekend 15 brons, 11 zilver en 12 goud. Als klap op de vuurpijl
knalden de dames Anouk, Daphne, Angela en Annette op de 4x50m
rugslag estafette naar de enigste beker van het weekend, ze werden
derde. Zaterdagavond zijn we naar de BBQ en disco geweest die
georganiseerd werd voor ons en zondag na de wedstrijd aten we
gezellig een patatje in het zwembad, alvorens we de groepsfoto
maakte en langzaam afscheid namen en allen onze eigen weg naar
huis zochten.
Het was een geslaagd weekend!!!

PR’s:
50m rugslag
Lloyd Muylaert 1.03.18
David de Loor 0.43.07
Moreno Chuckwazi 0.47.55
Romy Nulkes 0.46.80
100m rugslag
Lloyd Muylaert

Bart van Leijden 1.39.03
Michael Tonsbeek 1.31.10
200m rugslag
Michiel Tonsbeek 3.55.16
50m schoolslag
David de Loor 0.47.88
Lloyd Muylaert 0.56.50
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Groepsfoto met alle zwemmers, begeleiders en supporters.

100m schoolslag
David de Loor 1.43.70
Jill Hendrix 1.37.24
Romy Nulkes 2.02.49
Daphne Romeijn 1.36.62
200m schoolslag
Bart van Leijden 3.54.39
Hiras Ferrandino 3.20.35
Michiel Tonsbeek 3.56.60
Jill Hendrix 3.30.03
100m vlinderslag
Angela Gooijer 1.30.48
200m vlinderslag
Michael de Feber 3.20.82
50m vrije slag
David de Loor 0.36.43
Jill Hendrix 0.42.31
Romy Nulkes 0.38.98

100m vrije slag
David de Loor 1.22.55
Lloyd Muylaert 2.00.82
Michiel Tonsbeek 1.33.19
200m vrije slag
Daphne Romeijn 2.54.33
David de Loor 2.55.60
400m vrije slag
Michiel Tonsbeek 8.02.97
800m vrije slag
Anouk Nulkes 11.05.76
Angela Gooijer 11.47.79
1500m vrije slag
Roland Hoogendoorn 22.19.36
200m wisselslag
Michael Tonsbeek 3.30.27
400m wisselslag
Wouter vd Bor 6.01.09



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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ZMC (Masters) Grootebroek
13 mei

Op moeder dag togen Corine en Michiel naar Grootebroek voor de
laatste wedstrijd van het Zuiderzee Circuit. Michiel zwom 100m rug
(1.44.92), 100m school (1.41.63) en 400m vrij (7.57.42) en werd op
de eerste twee nummers tweede. Corine zwom de 100m school
(1.43.20) en 400m vrij (6.56.84) en werd 2 maal eerste. Helaas heeft
niemand van de DWT-zwemmers het klassement vol gezwommen,
maar wellicht volgend jaar gaan we dat wel doen.

A-Kringkampioenschappen

Gedurende 2 weekenden aan het einde van het seizoen worden in
Beverwijk (en dit jaar voor het eerst ook een wedstrijd in Alkmaar)
de kampioenschappen van Noord-Holland verzwommen. Voor deze
wedstrijden moet je bepaalde limieten gezwommen hebben. Voor
DWT mochten 9 zwemmers aan de start komen, maar helaas door
examens en andere zaken kwamen er maar 4 aan de start. DWT
kwam aan het einde van de kampioenschappen in het
medailleklassement terecht door de zilveren plak van Wouter en de
bronzen van Anouk (deze laatste in een sterk deelnemersveld).

Anouk Nulkes 200m rugslag 3  in 2.48.43de

200m vrije slag 9  in 2.33.66de

100m vlinderslag 11  in 1.26.26de

Wouter vd Bor 100m schoolslag 2  in 1.21.69de

50m schoolslag 13  in 0.38.22de

Dennis de Graaf 100m schoolslag 8  in 1.19.16ste

50m schoolslag 7  in 0.33.87de

50m vlinderslag 12  in 0.30.12de

Angela Gooijer 50m vrije slag 34  in 0.32.74ste
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Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en

zwembroeken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.

Tijdwaarnemers gezocht

Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar tijdwaarnemers. Voor
de wedstrijden zijn wij verplicht ongeveer 3 tijdwaarnemers te
leveren, wanneer onze zwemploeg aan de start komt. Omdat wij op
dit moment nog maar over 4 actieve tijdwaarnemers kunnen
beschikken en dus altijd dezelfde mensen aan de beurt zijn, is de
vraag aan de ouders van de huidige zwemploeg wie zich tijdens de
wedstrijden nuttig wil maken. U krijgt tijdens de wedstrijd altijd iets
te eten en te drinken en het is een leuke activiteit in plaats van het
zitten op de tribune. 
De cursus wordt gehouden in september, 4 avonden van 1 ½ uur, op
de donderdagavond in ons eigen clubhuis. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Als  u  z ich  wi l t  opgeven ,  kunt  u  mai len naar
dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com
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Zeemijl van Bloemendaal

Op de tweede zondag van augustus wordt traditioneel de
Zeemijl van Bloemendaal gezwommen in de Noordzee. Dit
jaar valt dat dus op zondag 13 augustus. Het is de 50ste
keer dat hij verzwommen wordt, dus reden te meer om een
keer mee te komen doen. Hieronder de wedstrijd/
prestatietocht-regels:

• Indien de weersomstandigheden de zwemtocht niet toelaten,
wordt deze verschoven naar de volgende zondag. Bij twijfel kun
je na 10.00 uur bellen naar reddingspost "De Kentering", tel.
(023) 573 21 73. 

• Inschrijven op de dag zelf van 10.30 tot 12.00 uur bij strandpost
"De Kentering"aan de kop van de Zeeweg in Bloemendaal. De
aanvang is om 12.30 uur. 

• U kunt de hele of halve zeemijl zwemmen. Een zeemijl is 1852
meter. 

• De wedstrijd is over een hele zeemijl. 
• Minimumleeftijd voor hele zeemijl is 15 jaar, voor de halve

zeemijl 12 jaar. 
• De kosten zijn 4 euro, contant te voldoen voor de aanvang. 

• Je kunt je omkleden bij de reddingspost "De Kentering". 
• Om 12.30 uur lopen we allemaal over het strand naar het

startpunt. In verband met de stroming van de zee en de wind
wordt er op de ochtend zelf bepaald waar dat punt zal zijn:
Parnassia of de rotonde van Zandvoort. 

• Je kunt je slippers, handdoek, trui, bril e.d. meenemen naar het
startpunt en in een tasje meegeven aan de auto van de
reddingsbrigade. Die brengt het naar de finish. 
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• De wedstrijdtocht start om 13.00 uur. De prestatietocht over de
hele zeemijl start 5 minuten later. Halverwege voegen de
zwemmers van de halve zeemijl zich erbij, zodat er één
zwemmersveld ontstaat. Samen zwemmen we dan terug naar "De
"Kentering". 

• Het zwemmersveld wordt begeleid door boten van de
Bloemendaalse Reddingsbrigade. Eén seintje is voldoende om ze
langszij te laten komen en je eventueel uit het water te halen. 

• We zwemmen tussen de tweede en derde zandbank, gerekend
vanaf het strand. Daar is de zee rustiger. 

• De temperatuur van het zeewater zal ca. 20 graden zijn. 
• Afhankelijk van het weer doen er 100 tot 300 zwemmers mee,

waarvan 25 tot 75 wedstrijdzwemmers. 
• Iedere deelnemer die de tocht volbrengt, ontvangt een

herinnering. 
• Als je uit het water komt, word je verwend met een kop warme

soep, koffie of thee. 
• Als iedereen binnen is, volgt de prijsuitreiking.

Mocht u meer informatie willen, bel dan met Yvette Roozen
(06-52315233)

Graag tot de 13de!
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Van de polocommissie

We gaan de zomer weer in! Het seizoen is ten einde en word
traditiegetrouw afgesloten met ons pinkstertoernooi op 27 mei
waaraan maar liefst 7 DWT-teams zullen deelnemen. Hieronder even
een overzichtje van de toernooien die deze zomer bezocht gaan
worden:

9-10 juni Borculo
23-24 juni Den Helder
18-19 augustus Ter Apel
25-26 augustus Hasselt; het voorbereidingstoernooi voor het nieuwe

seizoen.

Ter herinnering ook nog even de houtvaartrainingen:14, 16, 21 en 23
augustus. In week 35 gaan we weer naar binnen.

Rest ons nog iedereen een goede, sportieve en zonnige zomer te
wensen!

Eindstanden seizoen 2006-2007

Heren 1 2e van de 12
Heren 2 11e van de 12
Heren 3 6e van de 10
Heren 4 8e van de 11
Heren 5 4e van de 10
Dames 1 4e van de 12
Dames 2 5e van de 12
Dames 3 4e van de 12
Aspiranten 13e van de 13
Pupillen 6e van de 9
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Uit het Haarlems Dagblad

De Houtvaart is
OPEN
Het enige buitenbad van Haarlem
Door  Gé Luttikhuizen

Nog voor het buitenbad opengaat, organiseert het bad een
zwemmarathon met sponsoring voor een goed doel.

Datum zaterdag 28 april 2007
De start is om 6.00 uur en het einde om 12.00 uur.
Doel: met een aantal zwemmers in deze zes uur zoveel
mogelijk kilometers afleggen.
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Inschrijving: dertien ploegen hebben zich aangemeld voor
deze zwemmarathon.

Op deze zaterdag ben ik in het bad aanwezig vanaf 9.30 uur. Niet om
te zwemmen, maar om als tijdwaarnemer op te treden voor een
triatlongroep, afdeling zwemmen. Zij doen met zes personen aan de
marathon mee, waardoor elk groepslid ongeveer één uur moet
zwemmen of vier maal een kwartier. Er is uitgerekend dat zij in elk
kwartier gemiddeld 800 meter afleggen. De totale afstand is geschat
op 4 x 800 x 6 of 19,6 kilometer. 
Ze zijn benieuwd wat er van terecht komt 
Daarbij willen zij tijdens het laatste deel van de marathon graag
weten welke tijd elk van hen maakt in dat kwartiertje. Vooral voor de
tussentijden over de 50 meter is belangstelling. Het is me gelukt en
dat viel me van mezelf erg mee. Veel afleiding doordat het niet echt
een wedstrijd is, maar meer een recreatieve bezigheid.
Uiteraard is Kitty aanwezig, als badofficial en tegen elf uur komt Bart
nog even kijken. Grote ontbrekende is een zwemmende DWT-ploeg.
Het Paastoernooi en het einde van de waterpolocompetitie zijn
waarschijnlijk de spelbrekers.

Uitslag zwemmarathon:
nr ploeg km nr ploeg km
1 Rapido 21,0  8 Reddingsbrigade Haarlem 16,6
2 NVA 2 20,9  9 Reddingsbrigade Staphorst 2 16,2
3 Watervrienden Haarlem 20,8 10 Vrienden v/d Houtvaart 2 11,8
4 Triatlon-Haarlem 20,3 11 Vrienden v/d Houtvaart 4 10,9
5 Reddingsbrigade Almere 18,9 12 Vrienden v/d Houtvaart 1 10,5
6 NVA 1 17,8 13 Vrienden v/d Houtvaart 3 9,0
7 Reddingsbrigade Staphorst 1 17,5

Opvallende aan dit buitenbad en deze eerste buitenwateractiviteit is:
- voordat het bad opengaat, gaat het bad nu open voor een

zwemmarathon.
- een grote klok met secondewijzer, die vanuit het water goed

zichtbaar is, is niet aanwezig.
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- na de openstelling van het bad is er een week lang voorverkoop
van abonnementen. Natuurlijk is het geen voorverkoop, maar een
eerste-week-verkoop of iets dergelijks.

- het vijftig-meterbad meet geen vijftig meter, want er ligt een
roestvast-stalen bak in. Aan de korte zijden is de verkorting
duidelijk te zien. De totale baanlengte is ongeveer 49,75 cm.

- de startplaats is aan de kant van de ligweide. De tijden over 50
meter vanaf deze kant zijn langzamer, dan naar de startplaats toe.
Later blijkt, dat het bad aan de startkant diep is en aan de andere
kant ondiep. Zwem  je richting het ondiepe, dan krijg je met steeds
meer tegendruk te maken. Het water, dat je met je lijf verplaatst,
kan niet zo goed weg.

- het aantal van vier reddingsbrigades dat meedoet en snelzwemmen
kunnen zij ook.

Openingstijden van het bad van 29 april t/m 9 september 2007:
Maandag t/m vrijdag 11.00 tot 17.30 uur   recreatief zwemmen

18.30 tot 20.30 uur   banenzwemmen
Zaterdag en zondag 10.00 tot 17.00 uur   recreatief zwemmen
Toegangsprijs:   3,25 euro

De Vrienden van de Houtvaart zwemmen op de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 10.00 uur: banenzwemmen 
Zaterdag en zondag van 08.30 tot 09.45 uur: natuur- en
trimzwemmen
De eis is: lid zijn en in het bezit van een abonnement of
meerbadenkaart
Lid wordt je door 2,50 euro te storten op postgiro 2032993 t.n.v.
Vrienden van de Houtvaart te Haarlem.
Jeugdleden 1,25 euro.
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Heren 2 aan lager wal
Door Michael.

Helaas hebben we de degradatie niet kunnen voorkomen. Zelfs met al
ons gereken en de toch nog dertien behaalde punten was er geen
ontkomen meer aan. We gaan onze onzekere toekomst dus
doorbrengen in de tweede klasse district waar we van plan zijn te
gaan werken aan een snelle promotie terug naar af.(ik voel al weer
een feestje aan komen) Nu nog hopen dat we niet al te veel afgelegen
pierenbadjes van duistere verenigingen tegenkomen. Wat weer
stokken kan gaan steken in de spaken van de rolletjes waar onze
promotie op aan het lopen is.

Spelers update
Marcel V. Heeft onze gelederen wegens onduidelijke redenen
verlaten en we zullen hem ongetwijfeld nog wel iets goeds
toewensen. Raymond is van plan om meer met het eerste mee te gaan
doen en we zullen hem wel gaan missen want hij is altijd wel goed
voor een doelpuntje of twee.
Blijven we dus fijn met z’n tienen over. Hiermee is wel een groot
gedeelte van de wissel problematiek op gelost maar op de lange duur
kunnen we misschien wel een iemand of twee gebruiken. Want we
hebben een aantal spelers die al een beetje op leeftijd zijn en die zijn
toch wat blessure gevoeliger dan de meer jeugdige spelers.
Tevens heb ik in de wandelgangen iets gehoord over een zesde heren
team met hoofdzakelijk jeugd spelers. Als dat doorgaat dan gaan we
ook nog wouter missen en dan zijn we nog maar met z’n negenen.
Het is wel gek dat ik nog niet voor dat team gevraagd ben want ik
ben toch ook nog wel jong te noemen. 

Iedereen een fijne vakantie en de echte poloërs zie ik wel in Den
Helder of Hasselt.



Informatie
Contact adressen
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

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Toos Goedkoop
tel: 023-5330120
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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