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Synchroonzwemmen
Het begint langzamerhand een traditie te worden bij
synchroonzwemmen om het seizoen af te sluiten met een
demonstratie en een onderlinge wedstrijd.
Zaterdag 23 juni werd onder grote belangstelling van familie,
vrienden en kennissen een demonstratie gegeven van alle solo's,
duetten en groepsnummers die het afgelopen seizoen gezwommen
zijn.
Er werd druk gefilmd en geflitst vanaf de tribune.
Vol trots werd de beker van de 1e prijs behaald in de
verenigingscompetitie getoond aan het publiek.
Hier hebben de zwemsters en trainers het hele jaar hard voor
gewerkt.
Wieteke kreeg de prestatiemedaille van de KNZB uitgereikt voor
haar persoonlijk behaalde puntenaantal bij een figurenwedstrijd.
Nogmaals gefeliciteerd. Helaas moeten we afscheid nemen van haar,
komend seizoen komt ze voor een andere vereniging uit. Wieteke
bedankt voor je inzet en veel succes in de toekomst.
Ook moeten we afscheid nemen van Susan. Zij heeft een groot aantal
jaren het secretariaat gedaan binnen synchroonzwemmen. Susan
vanaf deze plaats bedankt voor al het werk dat je hebt verzet voor
D.W.T. Nieuwe mensen zijn dan ook van harte welkom, alle hulp is
noodzakelijk om het synchroonzwemmen binnen D.W.T. draaiende
te houden. Wie meldt zich aan bij de werkgroep ?
Dinsdag 3 juli is de onderlinge wedstrijd geweest met dit jaar zelfs
deelname van waterpolo en wedstrijdzwemmen. Leuk.
Iedereen had erg z'n best gedaan om goed voor de dag te komen. Er
werd zelfs gebruik gemaakt van attributen zoals een paraplu,
luchtbedden en een pruik.
De jury werd samengesteld uit het publiek en zij deden het prima,
waren ook helemaal niet partijdig.
Bedankt hiervoor, want zonder jury geen wedstrijd.
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De uitslag is als volgt:
1e
De groene lady's
2e
De partygirls
e
3
De ?
4e
De olijke tweeling
e
5
De schatjes
Mary Poppens
De powergirls
Spetter en Moppie
De ?
De 3 biggetjes

Dana, Karina, Mariska en Yvette
Kaya en Elise
Sanne, Merel, Elise, Anouk en Dennis
Eva en Romy
Kaya, Nina en Dana
Wieteke, Eva en Romy
Iris en Sissi
Anna en Lisanne
Daphne en Jill
Kayleigh, Merel en Anouk

De groene lady's mochten onder luid applaus hun show nogmaals
laten zien.
Alle deelneemsters en natuurlijk ook de deelnemer van harte
gefeliciteerd, het zag er allemaal super uit.
Iedereen bedankt voor z'n inzet het afgelopen seizoen en een fijne
vakantie toegewenst.
Tot dinsdag 21 augustus 18.30 uur.
De werkgroep.

Nieuwsbrief Waterpolo DWT
Start seizoen 2007- 2008 14 augustus 2007
Bij de start van het nieuwe seizoen informeert de polocommissie
jullie graag over alle zaken die van belang zijn voor het nieuwe
poloseizoen.
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Nieuwe regels teamindeling
Met ingang van dit seizoen zijn de regels voor het opgeven van
spelers in teams gewijzigd. Het eerste en tweede team worden gezien
als een selectie. Voor de selectie moeten minimaal 16 spelers worden
ingeschreven. Deze 16 vaste spelers mogen onbeperkt uitkomen in
zowel het 1e als het 2e team. Dit geldt voor DWT dus voor zowel de
dames als de heren.
Voor elke daarop volgend team (3e team en lager) moeten per team 7
spelers worden opgegeven. Hiervoor geldt nog steeds dat deze
spelers maximaal 5 keer in een hoger team mee kunnen spelen
zonder vast te komen in dat hogere team.
De team opgaven moeten voor 7 september worden ingediend en
worden opgemaakt in overleg met de trainers en aanvoerders.

30 seconden regel en gele en rode kaarten
Met ingang van dit seizoen spelen alle teams van DWT met de 30
seconden regel met uitzondering van de pupillen en minipolo-ers.
Zelfs de adspiranten gaan dus met de 30 seconden regel spelen. Dit
betekent natuurlijk een flinke aanpassing voor de teams die dat niet
gewend zijn en er moeten nu altijd drie personen achter de
wedstrijdtafel fungeren.
In alle klassen waarin de 30 seconden regel wordt gehanteerd gelden
nu ook de gele en rode kaarten.

Heren
Bij de heren is er dit jaar een nieuw team: Heren 6. Een aantal
jongeren heeft het initiatief genomen om wat oud-poloers terug te
vragen en samen een team te vormen. Dit initiatief juicht de
polocommissie natuurlijk van harte toe. Veel succes aan heren 6!
Verder verandert er bij heren niet veel, de selectie wordt ook dit jaar
weer getraind door Hans Hogerheide.

Autorijschool Goes & Boonstra
L

www.goesboonstra.nl
023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra
Onder begeleiding van je
persoonlijke instructeur.

In het tem po
dat bij jou past.

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

Stapsgewijs en m et
een duidelijke uitleg.

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Dames
Ondanks veel zoekwerk is het nog niet gelukt een damestrainer te
vinden. We blijven zoeken en hopen toch nog een trainer te vinden
voor de start van de eerste wedstrijden. Ondertussen zorgen we dat er
bij alle trainingen wel een trainer aanwezig is.

Jeugd
De aspiranten hebben worden ook dit jaar weer getraind door Bart
Wever. Door een vakantie zal hij het eerste deel van het seizoen niet
meemaken. Ronnie Westerhoven zal in die tijd de taken overnemen.
De pupillen worden getraind door Mieke Goedkoop, Wouter Kol en
Raymond Velthuis en de minipoolers door Paul Thoolen en
Marjolein Tijman.

Trainingen
De trainingen in de Houtvaart zijn op 14, 16, 21 en 23 augustus vanaf
20.00 uur. Deze trainingen worden verzorgd door Hans Hogerheide.
Iedereen is welkom.
Vanaf 27 augustus starten de trainingen in het Boerhaavebad weer
volgens onderstaand rooster:
dag
maandag
dinsdag

tijd
21.45–23.00
18.30–19.30

bad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

team
H1 en H2
MP, PUP

woensdag
vrijdag

19.00–20.00
20.00–21.00
22.00–23.00
20.15–21.45
21.45–23.00
16.30–17.30

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

ASPo16
D1, D2 en D3
H3, H4, H5 en H6
D1, D2 en D3 en asp
H1, H2
MP, PUP,

zondag

trainer(s)
Hans
Mieke/ Wouter/
Marjolein/Raymond
Bart / Ronnie
N.N.B.
N.N.B.
Hans
Paul / Marjolein
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Poloboekje
Er wordt al hard gewerkt aan het nieuwe poloboekje. We streven er
naar dat hij begin september klaar ligt in het clubhuis.
De roosters zijn al naar de aanvoerders gestuurd. Hier alvast een
overzicht van de eerste wedstrijden in september met de begintijd van
de wedstrijd (NIET de verzameltijd!):
Pupillen
15-09-07 18:15 S.G. Haerlem E - DW T B
22-09-07 18:30 DW T B - Alliance G
29-09-07 18:45 W Z&PC C - DW T B

De Planeet 1 Haarlem
Boerhaavebad Haarlem
Leeghwaterbad Purmerend

Adspiranten
15-09-07 15:30 Alliance C - DW T A
22-09-07 19:15 DW T A - ZW V-Nereus C

De Slag 1 Zaandam
Boerhaavebad Haarlem

Dames 1
29-09-07 17:30 VZC V'daal 1 - DW T 1

De Vallei Veenendaal

Dames 2
15-09-07 19:15 Alliance 5 - DW T 2
29-09-07 18:30 DW T 2 - DW T 3

De Slag 1 Zaandam
Boerhaavebad Haarlem

Dames 3
15-09-07 17:45 De Ham 2 - DW T 3
22-09-07 21:30 DW T 3 - De Ham 2
29-09-07 18:30 DW T 2 - DW T 3

De W atering W ormerveer
Boerhaavebad Haarlem
Boerhaavebad Haarlem

Heren 1
29-09-07 20:30 SG Ymond 2 - DW T 1

Heerenduinen IJmuiden

Heren 2
15-09-07 20:30 S.G. Haerlem 5 - DW T 2
22-09-07 20:45 DW T 2 - ZW V-Nereus 3

De Planeet 1 Haarlem
Boerhaavebad Haarlem

Heren 3
22-09-07 20:00 DW T 3 - Het Y 4
29-09-07 19:15 DW T 3 - S.G. Haerlem 6

Boerhaavebad Haarlem
Boerhaavebad Haarlem

Heren 4
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15-09-07 19:00 DAW Finenzo 4 - DW T 4
22-09-07 21:15 De Reuring 3 - DW T 4
29-09-07 21:30 DW T 4 - De Bron 2

Hoornse Vaart Alkmaar
Duikerdel Nrd.Scharwoude
Boerhaavebad Haarlem

Heren 5
15-09-07 18:15 DAW Finenzo 5 - DW T 5
22-09-07 17:30 AZVD 3 - DW T 5
29-09-07 20:00 DW T 5 - De Bron 3

Hoornse Vaart Alkmaar
De W atering W ormerveer
Boerhaavebad Haarlem

Heren 6
22-09-07 17:30 Aquafit 1 - DW T 6De W itte Brug Castricum
29-09-07 20:45 DW T 6 - ZW V-Nereus 5
Boerhaavebad Haarlem

Minipolo
Het eerste minipolo-toernooi is op 21 oktober in zwembad te Planeet
en wordt georganiseerd door DWT. We verzamelen om 14:15 bij de
Planeet en het toernooi begint om 14:45. Natuurlijk zijn we ook weer
opzoek naar mensen die willen helpen tijdens het toernooi, zoals
scheidsrechters, speakers, tijdwaarnemers, fotograaf en mensen voor
het drinken en eten. Heb je tijd en zin om mee te helpen, of wil je
m e e r i n f o r m a t i e s t u u r d a n e e n e- m a i l n a a r d e
waterpolo@dwt-haarlem.nl of vraag het aan iemand van de
waterpolocommissie.

Toernooien
Ook dit jaar wordt er weer fanatiek deelgenomen aan toernooien.
Heren 1 en 6 en een delegatie van de dames gaan op 18 en 19
augustus naar Ter Apel.
De dames- en herenselectie nemen op 25 en 26 augustus deel aan het
toernooi en Hasselt. Natuurlijk ontbreekt daar ook de gebruikelijke
DWT-delegatie niet.
De aspiranten doen op 1 en 2 september mee aan het jeugdtoernooi
van de Snippen in Ouderkerk aan de Amstel.
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Tot slot
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd bij de
start van dit seizoen. We wensen jullie veel succes.
Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact
op met iemand van de polocommissie.
Rob Goedkoop, Lisette de Boer, Ronnie Westerhoven, Robbert
Henrichs, Dana Ungureanu, Tessa Wijckmans en Eddy Roosen

Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Een nieuw seizoen, dus nieuwe kansen. Dit geldt voor iedereen. Of je
dit jaar je examen wilt halen, een limiet wil zwemmen voor een
kampioenschap of dat stokoude PR wilt verbeteren. De vakantie
hebben we allemaal goed uitgerust, dus kunnen we er weer een
seizoen lang tegenaan. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in.
Voor dit clubblad nog geen grote nieuwe dingen, maar mooi even de
tijd om alle belangrijke activiteiten van het eind van het seizoen te
vertellen en een tussenbalans te geven over het open water seizoen,
waar we dit jaar meer deelnemers hadden dan ooit tevoren.
Veel leesplezier!

Belangrijke data september en oktober
Datum
½ september
9 september
30 september
7 oktober

Wedstrijd
Open Water Weekend
Limietwedstrijd
Competitie deel 1
Speedo deel 1

Plaats
Zeeland
Zaandam
Zaandam
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21 oktober
28 oktober

Limietwedstrijd
Sprint gala

Zaandam
Zaandam

Verjaardagen september 2007
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Romy Nulkes (11)
22 Yunus Karaca (15)
28 Roland Hoogendoorn (14)
En op 29 augustus waren we Elsemieke vd Nes
Vergeten, dus bij deze ook jij:
Van harte gefeliciteerd!!!!

Clubkampioenschappen DWT
Op vrijdagavond 15 juni vonden de clubkampioenschappen van
DWT plaats. Vroeger was dit vaste prik aan het einde van het
seizoen, maar de laatste jaren moest dit toch weer hernieuwd worden.
Na vorige jaren alleen met de wedstrijdploeg gezwommen te hebben,
was dit jaar heel DWT uitgenodigd en dat hebben we geweten. 50
deelnemers (26 mannen en 24 vrouwen), waarvan 19 van de
waterpoloafdeling. De synchroonzwemmeiden hebben het hele jaar
wedstrijden mee gezwommen, dus rekenen we automatisch onder de
wedstrijdploeg, maar ook zij waren met zijn 7-en. We zwommen dit
jaar een klassement over 100m wisselslag en 100m vrije slag. Deze
tijden werden bij elkaar opgeteld en de dames en heren werden
verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (<12 jaar, 13-16 jaar, >16 jaar). In
onderstaande tabel alle resultaten.
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Naam
Meisjes < 12 jaar
Anna Vaartjes
Halise Gultekin
Eva Visser
Romy Nulkes
Elsemieke vd Nes
Deborah Thoolen
Meisjes 12-16 jaar
Anouk Nulkes
Angela Gooijer
Daphne Romeijn
Milou Zandvliet
Susanne van Kleef
Merel Visser
Jill Hendrix
Milou te West
Danielle Twigt
Femke Pabst
Marjolein Tijman
Dames > 16 jaar
Tessa Wijckmans
Annette Knape
Karina Douwma
Annet Lagendijk
Ebelien Brander
Patricia v Mourik
Corine Kalbfleisch
Jongens< 12 jaar
Michael Tonsbeek
Moreno Chuckwazi
Gijs Thoolen
Bastiaan Visser
Jongens 12-16 jaar
Roland Hoogendoorn
Yunus Karaca
Ivo Pabst

100m
wisselslag

100m
vrije slag

Eindscore

Plaats

1.33.19
1.38.88
1.38.81
1.41.37
1.50.14
2.15.66

1.24.25
1.25.21
1.30.87
1.34.46
1.50.70
1.57.50

2.57.44
3.04.09
3.09.68
3.15.83
3.40.84
4.13.16

1
2
3
4
5
6

1.16.84
1.22.09
1.21.40
1.26.68
1.27.76
1.28.31
1.33.61
1.37.62
1.45.45
1.54.39
1.41.08

1.07.79
1.11.37
1.15.19
1.16.40
1.19.15
1.19.52
1.29.47
1.25.59
1.47.85
1.45.04
-

2.24.63
2.33.46
2.36.59
2.43.08
2.46.91
2.47.83
3.03.08
3.03.21
3.32.30
3.39.43
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-

1.19.10
1.22.36
1.25.65
1.25.72
1.25.77
1.26.31
1.42.22

1.08.84
1.12.32
1.12.15
1.13.61
1.15.44
1.16.56
1.27.79

2.27.94
2.34.68
2.37.80
2.39.33
2.41.21
2.42.87
3.10.01

1
2
3
4
5
6
7

1.33.25
1.39.74
2.14.88
2.35.61

1.19.90
1.27.78
1.59.86
2.13.17

2.53.15
3.07.52
4.14.74
4.48.78

1
2
3
4

1.20.07
1.18.71
1.39.09

1.09.31
1.12.40
1.17.75

2.29.38
2.31.11
2.56.84

1
2
3
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Bart van Leijden
1.31.06
1.26.37
2.57.43
4
Soufiane Ridouani
1.42.17
1.28.34
3.10.51
5
Mitchell Hupkens
1.42.19
1.30.12
3.12.31
6
Juriaan Zandvliet
1.53.36
1.49.75
3.43.11
7
Heren >16 jaar
Dennis de Graaf
1.06.92
1.00.16
2.07.08
1
Frank Muylaert
1.09.25
1.01.63
2.10.88
2
Stefan Vermeer
1.09.46
1.03.94
2.13.40
3
Peter vd Bor
1.12.01
1.02.65
2.14.66
4
Ronnie Westerhoven
1.12.15
1.03.39
2.15.54
5
Wouter vd Bor
1.13.14
1.02.70
2.15.84
6
Martin Belles
1.13.41
1.02.52
2.15.93
7
Robbert Henrichs
1.15.25
1.06.36
2.21.61
8
Raymond Velthuis
1.18.45
1.05.21
2.23.66
9
Eddy Roosen
1.17.23
1.06.88
2.24.11
10
Michael de Feber
1.15.92
1.09.21
2.25.13
11
Kamiel Delpeut
1.18.91
1.08.14
2.27.05
12
Kim Bouman
1.20.75
1.15.52
2.36.27
13
Achmed El Attar
1.42.79
1.33.78
3.16.57
14
Michiel Tonsbeek
1.46.73
1.32.50
3.19.23
15
* Foutje gezien? Graag melden op dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com

Ook was dit jaar voor het eerst weer sprake van een heuse
familie-estafette. Drie ‘echte' families streden voor de gloednieuwe
wisselbeker: Familie Chuckwazi, Familie Thoolen en Familie Visser.
Het ging lange tijd gelijk op, maar Papa Visser maakte de laatste
baan het verschil en haalde de winst voor de Familie Visser binnen.
Volgend jaar hopen we op meer families aan de start en een nog
spannendere wedstrijd. Dus tot volgend jaar!!!!!

Nederlandse
Eindhoven

Junioren

Kampioenschappen

Anouk kreeg de kans om in een prachtig volgepakt zwemstadion in
Eindhoven (de Tongelreep) haar kunsten te laten zien op de 100m
rugslag, waarvoor ze een limiet gezwommen had. Bij aankomst
schrokken we wel een beetje, want ze moest starten in baan 0. Waar
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is baan 0????? Bij het zien van het zwembad, begrepen we het al.
Voor internationale wedstrijden moeten er naast de 8 wedstrijdbanen,
2 lege banen zijn. En dat was hier het geval, aangezien het EK
zwemmen van 2008 ook in dit zwemstadion gezwommen wordt. Aan
de ene kant van het bad is dit baan 9 en aan de andere kant (naast
baan 1) is dat baan 0. Zo verliep de wedstrijd ook wat sneller door 10
banen te gebruiken.
Anouk zwom met een start-reactietijd van 0.93 op de 50m 0.34.89 en
op de 100m 1.14.49. Dit was goed voor een lange baan PR (50m
badtijd). De meegereisde supporters waren tevreden met het resultaat
(ja, daarvoor stonden we 's ochtends om kwart voor 5 voor op).
Als totale verrassing stond Anouk vervolgens onder de douche uit te
puffen naast niemand minder dan Inge Dekker, die door afzegging
van de laatste Mare Nostrum wedstrijd in Eindhoven aan het trainen
was. Al met al een mooie ervaring voor Anouk.

Speedo jaargangfinale Dordrecht
Op zondag 1 juli waren er de speedo jaargangfinales 2007, hier
mogen alleen de 24 snelste zwemmers per leeftijdscategorie
zwemmen. Zowel nu als vorig jaar was Michael Tonsbeek onze
vertegenwoordiger, die de clubkleuren moest verdedigen op dit hoge
platform en hij deed dit met verve. Michael kwam uit op 3 afstanden:
100 m vrijeslag, 100 m rugslag en 100 m schoolslag. Op de 100 m
rugslag zwom hij een heel goede race en als het keerpunt was gelukt
dan had hij waarschijnlijk hoger geëindigd dan de nu uitstekende 5e
plaats. Zoals al eerder vermeld Michael moest dus op 3 afstanden
zwemmen en hij verbeterde hier al zijn persoonlijke records, dus van
de Hoogenband, neem contact op met Michael en de 3e Olympische
gouden medaille komt een stuk dichterbij. Al met al was het voor
Michael ook een leerzame dag om te zien hoe zijn concurrenten het
doen en zal dit ongetwijfeld een stimulans voor hem zijn om de
stijgende lijn door te trekken.
SPECIAAL
VOOR OUDERS DIE IEDERE VRIJDAG EN
ZATERDAG BRAAF DE VERRICHTINGEN VAN HUN
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"KROOST" VOLGEN.
Zoals uit bovenstaand verslag en waarschijnlijk ook in dit clubblad te
lezen verslag van een andere vertegenwoordiger die op een
Nederlands kampioenschap uitkwam is het dus mogelijk om na het
behalen van de zwemdiploma's met veel trainingsplezier te presteren
op nationaal niveau. Dus is uw kind een waterrat en vindt hij/zij het
zwemmen leuk informeer eens bij de lesgevers wat de mogelijkheden
zijn binnen DWT. Hoe meer kinderen hoe meer vreugd.

Open Waterseizoen 2007
In de zomer van 2007 hebben meer DWT-ers dan ooit deelgenomen
aan het open water zwemmen. Met gemengde gevoelens, dat wel. De
één vond het prachtig, de ander vond het koud en veel te vies. Maar
over het algemeen kijken we tevreden terug met 17 deelnemers als
record in Oss. Op het moment van schrijven liggen er drie zwemmers
in de Westeinderplassen bij Aalsmeer. Hierna is er alleen nog het
Zeeland-weekend 1 en 2 september, alwaar we hopen met weer een
record aantal deelnemers aan de start te komen. Dit weekend brengt
vanwege de kampeerovernachting ook een hoop gezelligheid met
zich mee.
Een terugblik op de eerste 6 wedstrijden.

Noord-Holland:
Helaas kunnen de kunstzwemsters op de eerste wedstrijd in
Spaarnwoude niet aanwezig zijn, maar toch staan we met 10
DWT-ers aan de start op vaderdag. Wouter valt in de prijzen tijdens
zijn eerste officiële jeugdwedstrijd over 2 km schoolslag. Hij wordt
eerste. Voor Angela, Moreno, Halise, Roland, Danielle en Elsemieke
is het hun allereerst kennismaking met het open water zwemmen en
ondanks dat het droog blijft deze zondag, zijn de omstandigheden
niet optimaal. Groot compliment voor het halen van de finish hebben
ze dus verdient. Angela zwemt een goede 2 km vrije slag en is zelfs
0.08 seconden sneller dan Dennis. Ik vrees voor hem dat ie dat nog
wel een paar keer zal horen. Maar zijn wraak zal ongetwijfeld zoet
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zijn.
De overige wedstrijden in Noord-Holland worden bezocht door 5
deelnemers: Wouter, Anouk, Romy, Elsemieke en Yvette.
Wouter zwemt in Anna Paulowna zijn eerste 3km. Dit valt hem
zwaar, ook wegens misselijkheid onderweg, maar hij weet de race te
voltooien binnen het uur. In Hoorn zwemt Wouter zijn eerste
tijdrace, die niet al te soepel loopt. Na enige woorden van zijn
interim-coach Hans Oudendijk maakt hij het de volgende helemaal
goed door een superrace. Op de 2km wordt hij 7-de achter alle
grootheden en voor de "rest". Hij is nu dus de best of the rest. Ik ben
benieuwd of hij dit seizoen nog een keer bij de besten gaat horen.
Anouk zwemt in Anna Paulowna een goede race, maar kan het tempo
net volhouden en heeft ook door misselijkheid onderweg (de golven
waren hoog) geen energie meer over in de eindsprint mee te doen. In
Alkmaar is de tijd veel beter en staat Anouk weer bij de eerst 8.
Hoorn is met zijn golfslag een van de moeilijkste wedstrijden. De
eerste dag is even wennen, maar de tweede dag slaat ze toe en zwemt
bijna een minuut van haar tijd af.
Romy komt in Anna Paulowna nog even toekijken, maar zwemt in
Alkmaar ook haar eerste wedstrijd. En doet dat meteen in de snelste
tijd van het seizoen 10.15.37. Samen met Elsemieke en Wendy
Tempels (gastzwemster van Trivia uit Groningen) wint ze op de
eerste dag in Hoorn een taart als ze derde worden op de 3x250m vrije
slag estafette bij de dames. Elsemieke is duidelijk besmet met het
open water virus. Voor elke wedstrijd is zij de eerste die zich
aanmeldt. Ze moet de eerste keren wel wennen, maar heeft de
stijgende lijn te pakken. Eerst zwemt ze nog schoolslag tijdens de
500m vrije slag, maar in Alkmaar raden we haar aan eens de hele
500m borstcrawl te zwemmen. De tijd is hierdoor wel wat langzamer
(ze weet nog niet een rechte lijn te zwemmen), maar vanaf dan gaat
er elke wedstrijd een minuut van haar tijd af. En langzaam laat ze
steeds meer tegenstanders haar hielen zien.
In Hoorn kamperen we op het wedstrijdterrein wat een hoop
gezelligheid met zich meebrengt, maar ook veel onrust als we willen
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slapen. Gelukkig slaan we ons erdoorheen en zwemmen we allemaal
de tweede dag beter (tenminste, iedereen behalve ondergetekende).
Wel mag ik de eerste dag op het ereschavot als ik tweede wordt op de
kilometer schoolslag bij de masters 25+. Wouter en Elsemieke
zwemmen alle 4 de wedstrijden in Noord-Holland en verzamelen zo
alle 4 de onderzetters, die we als aandenken krijgen. Een mooi dosje
krijgen ze als waardering erbij.

Oss:
Naar Oss gaan we met 17 deelnemers. Helaas moet Hiras afzeggen en
ga ikzelf wel mee, maar meld me ziek voor de wedstrijd. Er wordt 1
prijs in de wacht gesleept en wel door onze jongste zwemmer
Federico. Tijdens zijn 250m vrije slag heeft hij 1 concurrent, die op
de heenweg voorop ligt. Na het keerpunt ziet Federico de finish en
zwemt er als een razende op af. Hij tikt als eerste aan en wint een
grote beker.
De omstandigheden in Oss zijn zwaar. Normaal gesproken is het een
snelle baan, maar vandaag staat de wind er vol op. Met de regen erbij
en te weinig haringen voor de (party)tent lijkt de dag in het water te
vallen, maar door het enthousiasme van iedereen weten we ons op de
been te houden. Anouk zwemt haar beste tijd dit seizoen, namelijk
14.59.36. Dennis weet op zijn kilometer haar maar net voor te blijven
14.57.36. Elisabetta, David, Anouk, Daphne, Bart jr., Merel, Eva, Jill
en Federico zwommen vandaag hun eerste wedstrijd.
Met een bezoekje aan de Mac sluiten we de dag af. Moe, maar
voldaan.

Lektocht:
Deze zondag zwemmen Wouter en Roland de Lektocht. Ik mag ze
rijden, want de start en de finish zijn niet op dezelfde plaats. Ze
starten bij de Zandafgraving en zwemmen naar Culemborg, alwaar in
de jachthaven de finishplaat hangt. Eerder op de dag zwemmen de
senioren 6km vrije slag in diezelfde Lek en met een stroming van
meer dan 2 km per uur wint de snelste in een tijd van 47 minuten,
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razendsnel dus. Wouter lijkt er niet veel van te merken van de
stroming, maar geeft aan dat ie vooral tegen zichzelf zwom. De
voorste groep hield hij niet bij en voor de rest van het veld was hij te
snel. Hij zwom dus bijna 2km helemaal alleen.
Roland merkt meer van de stroming en eindigt zijn eerste 2km race in
een mooie tijd van 25.45.34. Dit houdt in 12.52.67 per kilometer en
dat is gezien de stroming realistischer dan u in eerste instantie had
gedacht.
Alle uitslagen van het open water seizoen komen direct na de laatste
wedstrijd op zaterdag 15 september op de website te staan:
www.dwt-haarlem.nl

Apenkooien
Op zaterdag 7 april gingen we met heel veel kinderen van de planeet
en het Boerehaavebad apenkooien en dat was heel leuk. We gingen
ook andere spelletjes doen zoals voetbal, overgooi spel en nog meer.
Ik en de andere kinderen hebben ons vermaakt met apenkooien. Het
was heel leuk en de leraren waren er ook bij en dat zijn Ger, Harry,
Niek, Petrie, Johan, Edith dit waren ze.
O ja mijn vriendinnetje is haar jasje vergeten in de gymzaal heeft een
van de kinderen die mee waren het gevonden misschien zo ja wil je
het dan afgeven bij een van de tafeldames alvast bedankt
Groetjes Nelleke en de rest

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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Jubilarissen
Op 23 mei 2006 zijn een aantal scheidsrechters in het zonnetje gezet,
omdat zij 25 jaar of langer aan het fluiten zijn. Zij kregen een
oorkonde en een presentje. Van DWT waren dat Peter Rienstra
(DWT) en George Westerman (DWT).
Ook wij van DWT feliciteren beide heren met dit jubileum en
bedanken ze natuurlijk van harte voor de jarenlange inzet.
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Speciale proeverij van
Spaanse en Italiaanse wijnen
Vrijdagavond 28 september
Door: Aloys Wijckmans

Spanje en Italië zijn nog steeds favoriete vakantiebestemmingen.
Het is dan ook leuk om tijdens zo'n vakantie iets meer te weten over
de wijnen van dat land.
Deze avond maken we kennis met een aantal specifieke kenmerken
van de wijnen van deze landen:
-

De druivensoorten,
kenmerken van een aantal wijnregio's,
wijn-spijs-combinatie.

Wat is nu typisch Spaans en wat typisch Italiaans?
Na een korte instructie nemen we de proef op de som aan de hand
zo'n 10 wijnen, vergezeld van diverse hapjes.

Italië
Het zijn vooral de Grieken geweest die van Italië een "Wijnland"
hebben gemaakt; zij noemden het "Oenotria".
In het hele land wordt wijn geproduceerd. Dit fraaie land heeft alles
in zich om een groot scala aan fraaie wijnen te produceren. Essentiële
zaken als hellingen, zonneschijn, een gematigd zeeklimaat en een
bodem bestaand uit: vulkanisch materiaal, kalk, tufsteen en
kiezelhoudende kleigrond, maken het tot een ideaal wijnland.
Zo'n 20 jaar geleden was er de wijnbereiding er vooral zorgeloos en
chaotisch; veel "wijn", weinig regels en vooral weinig kwaliteit.
Inmiddels is die situatie behoorlijk verbeterd. Italië is, met Frankrijk,
de grootste wijnexporteur van de wereld.
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Specifieke Italiaanse druivensoorten:
-

Barbera ( d'Alba / d'Asti)
Nebbiolo
Sangiovese
Dolcetto's
Trebbiano (wit)
Verdicchio (wit)

Spanje
In zo'n groot land als Spanje worden veel verschillende wijnen
gemaakt. De laatste 10 jaar is de wijnbereiding door het toepassen
van moderne technieken enorm verbeterd. Vooral de kwaliteit van de
witte wijnen is hierdoor aanzienlijk vooruitgegaan. Steeds meer
wordt het sap van de druiven, bestemd voor witte wijn, onder lage
temperaturen vergist. Hierdoor neemt het aantal frisse en fruitige
wijnen toe. Vooral de familie Torres is erg actief met het
moderniseren van de wijnproductie. Door al die vernieuwingen
slagen er steeds meer gebieden in om buiten de landsgrenzen bekend
te worden.
Spanje kent weinig kleine wijnboeren die zelf wijn maken. De
meeste wijnboeren leveren druiven aan grote handelshuizen die de
vinificatie voor hun rekening nemen.
Specifieke Spaanse druivensoorten
-

verdejo (wit)
Malvasia (wit)
Tempranillo
Garnacha

Beide landen maken ook veel wijn van de typische Franse
druivensoorten zoals: chardonnay (wit), cabernet sauvignon en
merlot.
Anders dan in Frankrijk gebruiken deze landen de termen: Riserva /
Reserva. Hiermee wordt aangegeven dat de wijn enige tijd
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houtrijping, gevolgd door rijping op fles, heeft ondergaan.

Aanmelden
De avond vangt aan rond de klok van half negen en stopt wanneer
alle flessen leeg zijn en er geen vragen meer worden gesteld.
Natuurlijk is er ook deze keer weer gezorgd voor een bijpassend
hapje (en drankje wilde ik schrijven). Wij gaan tussen de 7 en 10
verschillende wijnen uit verschillende wijnlanden proeven, elk
begeleidt met een commentaar van Aloys zodat je weet waar je op
moet letten en wat de verschillen zijn. Om op het eind van de avond
ook nog verschillen te proeven, hoef je niet alles te slikken maar het
mag wel.
De kosten bedragen € 17.50 p.p. welke op de avond zelf kunnen
worden betaald. Locatie: het clubhuis.
Reageer snel aangezien het aantal plaatsen beperkt is.
Geef je op door onderstaande bon zorgvuldig in te vullen en deze
voor 18 september door te bellen of te mailen naar :
Stefan Woolthuis
telefoon : 023-8444375
mail
: wijnproeverij@dwt-haarlem.nl

-----------------------------------------------Wijnproeverij bon
dhr/mevr.
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komt met
:. . . . . personen
telefoonnummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geeft zich hiermede op voor de wijnproef avond van 28-september
en gaat akkoord met de kosten van € 17,50

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: Toos Goedkoop
tel: 023-5330120
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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