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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Vrijwel iedereen is weer terug van vakantie en
het seizoen alweer begonnen. Interessante
vraag die elke bestuurder (en sporter) zich aan
het begin zou moeten stellen is: wat wil ik dit seizoen eigenlijk
bereiken?
Als bestuur proberen we vanuit een lange termijn perspectief te
werken. Dat hebben we vastgelegd in het beleidsplan. Elk jaar
werken we vervolgens aan een aantal dingen die beter kunnen. In een
eerdere Waterdroppel heb ik aangegeven dat we goed op weg zijn.
Sommige doelen hebben we nu al gerealiseerd. Op een onderdeel
blijven we echter ver achter: het terugbrengen van het aantal
jeugdleden op het niveau van het jaar 2000.
Sterker nog de jeugd "vergrijst". Er is onvoldoende instroom van
kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Op termijn kan dat zowel sportief
als organisatorisch tot forse problemen leiden. Daarom zullen we als
bestuur samen met de werkgroepen komend seizoen extra aandacht
gaan besteden aan de werving van jeugdleden.
In het voorzittersoverleg van juni hebben we met alle werkgroepen
afgesproken dat iedereen in september komt met een aantal
voorstellen om jeugdleden te werven. Daarnaast gaat een werkgroep
aan de slag om het Sterrenplan te introduceren bij het leszwemmen.
Dit is een les/activiteitenpakket van de KNZB dat een "brug" vormt
tussen het leszwemmen en de sportsectoren. De doorstroming vanuit
het leszwemmen (een unieke bron van jeugdleden) zou daarmee
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moeten verbeteren, want die is tot nu (veel te) klein.
Maar ook alle DWT (jeugd)leden zelf kunnen natuurlijk wat doen.
Want mond op mond reclame is misschien wel de beste manier om
leden te werven. Dus vraag eens een vriendje of vriendinnetje om
mee te gaan naar de training. Dat mag vier keer gratis.
Of houd je spreekbeurt eens over de zwemmen. Op de website van de
KNZB vind je complete spreekbeurtpakketten voor groep 5/6 en 7/8.
Daarbij kun je ook nog eens kiezen uit wedstrijdzwemmen,
waterpolo en synchroonzwemmen. En uiteraard vertel je dan dat alle
kinderen vier keer gratis mogen komen trainen.
Zeker weten dat we dan straks weer genoeg jeugdleden hebben!

Autorijschool Goes & Boonstra
L

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

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra
Onder begeleiding van je
persoonlijke instructeur.

In het tem po
dat bij jou past.

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

Stapsgewijs en m et
een duidelijke uitleg.

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

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

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63

L
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Synchroonzwemmen.
Het synchroonzwemmen bij DWT is ook weer begonnen. Na een
succesvol seizoen, waar DWT meerdere malen kampioen van
Noord-Holland is geworden, zijn de trainingen weer gestart. Hoewel
gestart….ze zijn niet eens gestopt. Zes weken lang lag een deel van
de ploeg in de Houtvaart om de conditie op peil te houden.
Even een up-date voor de synchro-volgers
Als eerste maar de uitslag van de Kringkampioenschappen. Deze
waren op 17 juni in Purmerend. Dit jaar hadden we meer
concurrentie dan de voorafgaande jaren, maar het heeft ze niet
geholpen!! DWT was met overmacht de betere vereniging.
Aanloop
e

2

Ploeg Dana, Kaya, Nina, Sannah, Marijn

38.490

Age-I
e

1

Solo

Romy

48.370

Solo

Channah

47.898

Duet

Romy, Eva

47.893

Duet

Sien, Channah

47.734

e

2
e

1
e

2
e

1

Ploeg Romy, Eva, Sien, Channah, Iris, Sissi, Talitha, Lisanne 42.685

Age-II
e

1

Solo

Merel

52.824

Duet

Merel, Anouk

53.529

e

1
e

1

Ploeg Merel, Anouk, Kayleigh, Mascha, Jill, Daphne, Macy

48.032

Junior
e

3

Solo

Senior

Sanne

56.964

6
e

1

Solo

W ieteke

69.903

Duet

Amber, Katherine

59.262

e

2
e

1

Ploeg Simone, Sanne, W ieteke, Amber, Katherine

61.415

Zo, dan nu over naar de verenigingscompetitie. De totaaluitslag bleek
ook dit jaar weer een eerste prijs voor DWT op te leveren Met een
verschil van bijna 400 punten op nummer twee (Alliance) veroverde
DWT weer de grootste beker.
Verder sloten we het seizoen af met de onderlinge muziekwedstrijd.
Aan deze wedstrijd deden dit jaar gelukkig ook wat andere
sporttakken van de vereniging mee. Onder het oog van de deskundige
en zeker niet partijdige jury zwommen naast synchroonzwemsters
ook een wedstrijdzwemmer en waterpoloënde dames mee. Dat
waterpolo veel baat heeft bij de afdeling synchroonzwemmen mag
wel duidelijk zijn. De vier dames hebben allen ooit aan
synchroonzwemmen gedaan. Ze werden dan ook eerste. De
contractbesprekingen met deze dames om tot hereniging met hun
oude sport te komen werden simpel afgedaan. Ze wisten vooraf niet
dat de winnaars nog eens moesten optreden zoals bij het songfestival.
Vanaf deze plek Mariska, Yvette, Karina en Dana nogmaals
gefeliciteerd met jullie overwinning!
Nieuwe groep
Bij het synchroonzwemmen kunnen we binnenkort weer een nieuwe
groep beginners plaatsen. Volgende maand starten we weer met een
nieuwe beginnersgroep. Als je daar bij wilt, kom dan gewoon op
zaterdag om 13.45 uur naar het clubhuis van DWT bij het
Boerhaavebad. De hele maand oktober mag je gratis meedoen met de
zaterdagtraining. Die is elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 in het
Boerhaavebad. Misschien ben je wel zo goed/talentvol/enthousiast
dat je blijft en meteen mee kan doen aan het afzwemmen voor het
basishoudingdiploma in december!!
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Help!!
Tenslotte staan overal de beste stuurlui aan de wal. Graag zelfs!!! We
zoeken nog enthousiaste ouders die de trainers willen bijstaan.
Gezien de groei die de ploeg de afgelopen jaren heeft doorgemaakt
en het vertrek van een aantal trainers, is wat extra badrandhulp nodig.
Een opleiding kun je via DWT volgen als je dat wilt.

Als afsluiter een
waterpolo-dames.

foto

van

de

benen

van

de

winnende

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.

9

Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
De eerste wedstrijden zitten erop. Een eerste competitieronde is altijd
beetje spannend, want hoe gaan we het dit jaar doen. Om dit jaar in
het linkerrijtje van de competitie te kunnen eindigen, zullen we
echter nog beter ons best moeten doen. Belangrijk daarbij is dat er
geen diskwalificaties vallen bij de inmiddels "betere" zwemmers, die
voor de punten zwemmen. Zorg er dus voor dat je tijdens de
trainingen al je keerpunten maakt en de juiste onderwaterfase
uitvoert. Alleen dan kan je tijdens de wedstrijd alles geven. Als je
tijdens de trainingen voluit gaat en vooruit gaat, dan komen de PR's
en limieten vanzelf op de wedstrijden. Als je tijdens de trainingen
niet voluit gaat, dan zal je elke keer tijdens de wedstrijd tegen jezelf
zwemmen en tegen de klok, die dan boven je PR-tijd zal eindigen.
Moedig elkaar ook aan om alles te geven tijdens de trainingen, help
elkaar om vooruit te gaan, want we zijn uiteindelijk samen één
TEAM.
Mocht je je techniek willen verbeteren, kom dan eens op
zaterdagochtend trainen, want dan is er veel aandacht voor jou en je
techniek. Het is dan ook nog niet zo druk op zaterdag.
Groetjes van de zwemwerkgroep

Belangrijke data oktober en november
Datum
7 oktober
21 oktober
28 oktober
11 november
25 november

Wedstrijd
Plaats
Speedo deel 1
???
Limietwedstrijd
Zaandam
Meerkamp deel 1 Amsterdam
Regio Meerkamp deel 1 Haarlem (Boerhaavebad)
Competitie deel 2
Haarlem (Boerhaavebad)
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Verjaardagen oktober 2007
30

Dilara Yaman (11)

Van harte gefeliciteerd!!!!

Vervolg 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. In het vorige clubblad schreven we al over die
wedstrijd en over alle andere wedstrijden in Noord-Holland. Maar we
zijn naar nog meer wedstrijden gegaan.

Aalsmeer:
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Op zondag gingen 3 zwemmers onder leiding van hun ploegleider
Anke Nulkes naar Aalsmeer. De golven waren hoog en menigeen
zwom heel wat meer meters dan eigenlijk hoefde. Anouk was de
slimste en eindigde in de voorhoede. Wouter en Romy deden het
goed, maar konden in hun leeftijdsklasse geen potten breken.
Tilburg:
De familie Nulkes ging tijdens hun vakantie naar Tilburg voor de
open water wedstrijd. In Haarlem was iedereen alweer naar school en
konden de meeste wel een weekendje rust gebruiken. Tegelijkertijd
met deze wedstrijd vond ook het NK plaats, waar ze mooi naar
konden kijken. Anouk zwom haar beste tijd van het seizoen en Romy
haar derde tijd van dit jaar. Mama Anke mocht weer als ploegleider
optreden en ongetwijfeld is papa Leo (met of zonder fiets) ook
meegegaan.

Zeeland:
Het eerste weekend van september gingen we zaterdags naar Goes en
zondags naar Vlissingen. Zaterdagavond hebben wij onze tenten op
de camping in Goes opgezet en maakten er een gezellige avond van.
Beide dagen met 14 zwemmers, in totaal met 15 zwemmers. Lloyd,
Myrea en Hiras maakten hun open water debuut. Goes is altijd een
snelle baan en vrijwel iedereen zwom daar dan ook zijn of haar
snelste tijd van dit seizoen. Angela zwom zelfs voor het eerst onder
de 30 minuten op de 2 km vrij en Anouk zwom 14.16 op de
kilometer. De minioren Eva, Romy en Elsemieke maakten er
onderling een hevige strijd van, die beide dagen resulteerde in drie
DWT-ers achter elkaar in dezelfde volgorde. Elsemieke heeft dit
weekend WEER 1.40 minuten van haar tot dan toe beste tijd
afgezwommen. Echt fantastisch hoe zij vooruit gegaan is deze zomer.
Graag bij deze dank aan de familie Nulkes, Mw Gultekin, Frits en
André voor het begeleiden van dit weekend. En ook de familie den
Ridder, voor hun (on)verwachte bezoekje!!!
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Middelburg:
Om haar klassement vol te zwemmen moest Anouk nog 1 kilometer
zwemmen. Zij koos er dan voor om alleen af te reizen naar
Middelburg om haar tiende kilometer te zwemmen. Ze werd 8ste
(beste resultaat van het seizoen) in haar tweede tijd van het seizoen.
Alle uitslagen/ foto's van het open water seizoen staan op de website:
www.dwt-haarlem.nl
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Hallo Allemaal,
Nu de vakantie weer voorbij is vinden wij het leuk dat jullie allemaal
weer zijn komen zwemmen bij ons.
Wij staan allemaal weer voor jullie klaar om er een gezellig
zwemjaar van te maken.
Maar jullie en jullie ouders moeten ons daar wel bij helpen hoor.
Wij van de J-REZ zullen naast het zwemmen weer een aantal leuke
activiteiten organiseren. Houd hiervoor goed de strooifolders in de
gaten die bij de tafeldames liggen.
Wij wensen jullie veel zwemplezier.
Heel veel groetjes,
J-REZ

Gezocht:
Tafeldame voor het Boerhaavebad
Voor de vrijdagavond zijn wij op zoek naar iemand
die de taken van de tafeldame op zich wil nemen.
Heb je interesse neem dan contact op met Petri van Dijk
Tel:023-5257151 of mail naar petrivandijk@kpnplanet.nl.
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Van de polocommissie
Het seizoen is weer begonnen, de eerste wedstrijd zijn alweer
gespeeld in zowel de kring- als de districtscompetities. Ook onze
nieuwe helden van Heren 6 hebben inmiddels gespeeld, we
verwachten veel van deze teruggekeerde talenten! Op 10 november
staat dan alweer de eerste kraker voor de deur: DWT 6 – DWT 5!
Dit seizoen zijn er door de KNZB wat regels veranderd, die ook voor
DWT gevolgen hebben. De 30 seconden regel is nu van kracht voor
alle teams van DWT, behalve de pupillen. Daarnaast mogen alle
spelers van Heren 1 en Dames 1 nu ook met resp. Heren 2 en Dames
2 meedoen en vice versa dus. Waarschijnlijk zullen we daar dit
seizoen nog veel gebruik van maken.
Alle trainingen zijn ook weer begonnen, iedereen traint weer op de
gebruikelijke uren. De gebruikelijke Houtvaarttrainingen zijn weer
geweest en een groot deel van Heren 1 heeft wederom succesvol de
Zeemijl van Bloemendaal gezwommen. Het voorbereidingstoernooi
in Hasselt is goed bezocht, waarbij er naast de gezelligheid ook nog
eens goed gepresteerd werd, Heren 1 werd 5e van 32 teams, waarbij
onderweg hoger spelende verenigingen werden verslagen.
Rest mij jullie te wijzen op het nieuwe poloboekje, waarin alle
belangrijke informatie staat voor het komende half jaar. Let daarnaast
ook goed op het barrooster en kijk wanneer je verwacht wordt een
bardienst te draaien!
Namens de polocommissie,
Ronnie Westerhoven

Geen training!
Op zondag 21 oktober is er geen training in het boerhaavebad voor de
minipoloers en pupillen vanwege het Minipolotoernooi!
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MiniPoloToernooi
Op zondag 21 oktober a.s.
MiniPoloToernooi georganiseerd!

wordt

het

nationale

DWT

Ook deze keer vindt het toernooi plaats in de Planeet te Haarlem. De
kleedkamers gaan om 14:15 uur open en de wedstrijden beginnen om
14:45 uur.
Wanneer het is afgelopen hangt af van het aantal teams dat zich
opgeven, maar gewoonlijk is de laatste wedstrijd afgelopen rond
16:30.
Wil je helpen of heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met
Robbert, (023) 536 42 40 of waterpolo@dwt-haarlem.nl. We kunnen
op zo een dag best wat mensen gebruiken!

GEZOCHT Coach / trainer;
Zoals misschien al is opgevallen was er vorig seizoen geen coach
voor de dames selectie, ook dit seizoen is het de polocommissie niet
gelukt om iemand voor deze taak aan te nemen. We hebben vele
mensen benaderd en vaak na lang beraad, bedankten ze ons toch. De
trainingen voor de dames worden momenteel verzorgd door Ronnie
en Hans, dus er zijn altijd gediplomeerd ervaren trainers aanwezig
tijdens de training, alleen zijn deze 2 mensen betrokken bij de heren
1 wedstrijden. Waardoor ze veelal niet aanwezig kunnen zijn bij de
dames wedstrijden. Wij zijn nu dus nog steeds hard opzoek naar
iemand met verstand van waterpolo die onze dames zou willen
coachen tijdens de wedstrijden en misschien zou willen helpen met
de trainingen. Misschien dat u zelf interesse heeft, of dat u iemand
weet die dit een leuke bezigheid vind. Laat het ons alstublieft weten!
Per email, telefoon of gewoon in het clubhuis! Email is
waterpolo@dwt-haarlem.nl en voor telefoon kunt u bellen met Dana
06 22 66 56 26.
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Wedstrijden in oktober: Let op de wijzigingen!
Zaterdag 6 oktober

Baddienst: Eddy

W.nr Niveau

Aanv.

Tafelbezetting VSR

20344 D3.HE2 Heren 2 - De Vaart 1

18:30

Heren 1

20167
1507
45379
45494

19:15
20:00
20:45
21:30

Heren 2
Dames 1
Heren 1
Heren 4

D3.DA1
B.H4A
NH.HE1
NH.HE3

Dames 1 - De Ham 1
Heren 1 - ZWV-Nereus 1
Heren 4 - S.G. Haerlem'04 7
Heren 5 - DAW Finenzo 5

Uitwedstrijden
Niveau
NH.B1
NH.HE3

Plaats en bad

Aanv.

De Ham A - Aspiranten De Watering, Wormerveer
De Bron 3 - Heren 6
De Kloet, Grootebroek

18:30
19:45

Zondag 7 oktober
Uitwedstrijden
Niveau
D3.HE4B De Amstel 1 - Heren 3

Plaats en bad

Aanv.

Het Veenbad, Vinkeveen

17:45

Zaterdag 13 oktober
W.nr Niveau
45286 NH.DA1
20513 D3.HE4B
45496 NH.HE3
45497 NH.HE3
45385 NH.HE1

Dames 2 - De Ham 2
Heren 3 - Triton 2
Heren 6 - AZVD 3
Heren 5 - Aquarius 2
Heren 4 - De Ham 4

Baddienst: Marcel V
Aanv. Tafelbezetting VSR
18:30 Heren 6
19:15 Dames 2
20:00 Heren 3
20:45 Heren 6
21:30 Heren 5

Uitwedstrijden
Niveau
B.H4A

Oceanus 1 - Heren 1

Plaats en bad

Aanv.

De Waterlelie, Aalsmeer

20:15

Plaats en bad

Aanv.

Zondag 14 oktober
Uitwedstrijden
Niveau
D3.DA1

De Duinkikkers 1 - Dames 1 Spleasure Centrum, Soest

19:30
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Zaterdag 20 oktober
W.nr
45095
45230
1520
45289
20176

Baddienst: Tessa

Niveau
NH.D1B
NH.B1
B.H4A
NH.DA1
D3.DA1

Aanv. Tafelbezetting VSR
Pupillen - DAW Finenzo C
Aspiranten - DAW Finenzo A
Heren 1 - Watervlo 1
Dames 3 - ZWV-Nereus 3
Dames 1 - S.G. Ymond 1

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

Heren 1
Dames 3
Dames 1
Heren 1
Dames 3

Eddy
Eddy

Uitwedstrijden
Niveau
NH.HE3
NH.HE1
NH.DA1
NH.HE3
D3.HE4B
D3.HE2

ZWV-Nereus 5 - Heren 5
ZWV-Nereus 4 - Heren 4
Aquarius 2 - Dames 2
Aquarius 2 - Heren 6
S.G. Ymond 5 - Heren 3
AquaWaarD 1 - Heren 2

Plaats en bad

Aanv.

De Slag 2, Zaandam
De Slag 2, Zaandam
Sportf. De Wiel, Schagen
Sportf. De Wiel, Schagen
De Heerenduinen, IJmuiden
De Waardergolf, Heerhugowaard

15:15
16:00
18:30
19:15
19:30
19:30

Zaterdag 27 oktober
W.nr
45505
45292
45506
20181

Baddienst:Johannes en Daan

Niveau
NH.HE3
NH.DA1
NH.HE3
D3.DA1

Aanv. Tafelbezetting VSR
Heren 6 - DAW Finenzo 5
Dames 2 - Aquarius 2
Heren 5 - AquaWaarD 2
Dames 1 - De Bron 1

18:30
19:15
20:00
20:45

Heren 5
Heren 6
Dames 2
Heren 5

Uitwedstrijden
Niveau

Plaats en bad

NH.DA1 Alliance 5 - Dames 3
De Slag 2, Zaandam
D3.HE4B De Ham 3 - Heren 3
De Watering, Wormerveer
NH.HE1 Z.V.Hoorn Aurik3 - Heren 4 De Waterhoorn, Hoorn

Aanv.
16:45
20:45
21:15

Zondag 28 oktober
Uitwedstrijden
Niveau
D3.HE2

ZPCH 2 - Heren 2

Plaats en bad

Aanv.

Groenendaal, Heemstede

18:30

Spaar voor DWT met uw kassabon van de

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-IsKoningkaart (KIK) aan.
2. Mail het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is
aangevraagd door aan: bestuur@dwt-haarlem.nl

Waarom?
DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van alle
geregistreerde boodschappen gedaan bij de Vomar en middels de
KIK kaart. Hoe meer KIK kaart nummers we hebben, hoe meer
geld we krijgen.

Heren 2
Door Michael

De eerste wedstrijden zitten er op en de volgende situatie schets zou
ik zo kunnen maken ware het niet dat schrijven toch makkelijker is.
Het volgende staat dus in klare lijn op een fijn velletje met hier en
daar een mooi kleurtje:
- Achter ons liggen nog slechts wat verpletterde tegenstanders en
gebroken bezems. De enige obstakels voor ons zijn de trainings
mogelijkheden waar we waarschijnlijk nog gebruik van moeten gaan
maken en wat angstig kijkende tegenstanders. In het midden staan
wij. Zegevierend op een voetstuk, buik prominent naar voeren en een
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overwinnings biertje in de hand. Aan onze voeten liggen bloedmooie
en rondborstige vrouwen smachtend naar onze gewilde torso’s te
kijken. Boven ons hangen wat uit volle borst toeterende engeltjes en
nog wat losse sterretjes en glimmende streepjes. Al onze hoofden zijn
getooid met een klein oplichtend aureooltje. (Dit kan mooi ingelijst en met een grote spijker aan de muur
gehangen worden.)

Orde van de dag
Wegens nieuwe regels mogen heren 1 en heren 2 onbeperkt bij elkaar
meespelen. De wissel problematiek is hiermee wel bijna voorbij.
Maar een identiteits crisis lijkt er wel aan te komen. Want ben ik nu
een heren 2 speler die lekker heren 1 kan af kraken of zit ik nu in
heren 1 en wordt ik af gekraakt door een heren 2 speler en moet ik nu
beteuterd aan de kant gaan zitten. Mezelf afkraken doe ik niet en ik
ben niet dualistisch genoeg om voor allebei te kiezen dus ik moet een
keuze maken. Ik denk er wel over om mijzelf een gespleten
persoonlijkheid aan te meten, maar hoe hou ik dan bij wat m’n
andere ik doet en ben ik dan heren 2 of ik? Ben ik het eigenlijk wel
terwijl ik dit schrijf?
Makkelijker is het er allemaal niet op geworden.

Spelers update
Ik heb dan wel wat nieuwe gezichten in ons team gezien maar of dat
nu door de nieuwe meespeelregel komt of dat dat echt nieuwe luitjes
zijn ben ik me nog aan het afvragen. Op de eerste echte uitwedstrijd
zullen we het wel merken. De echte heren 2 speler staat dan namelijk
ook z’n mannetje en de nepper zal dan door het mandje vallen.
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Snippenjeugdtoernooi 2007
Door Mieke
Het eerste weekend van september zijn de aspiranten naar het
Snippen jeugdtoernooi geweest. Dit toernooi was in het Amstelbad in

Ouderkerk a/d Amstel. Een buitenzwembad dus (brrrrrrr). Op
zaterdag moesten er drie wedstrijden gespeeld worden en op de
zondag twee. Al met al is er goed gespeeld en zelfs een keertje
gewonnen en gelijk gespeeld. In ieder geval was het een goede
voorbereiding voor het komende seizoen . Zaterdag na de wedstrijden
is er gegeten bij het top restaurant Kwalitaria en gingen de voetjes, na
wat aanmoediging, van de vloer bij de mega gezellige disco. Ook het
klimrek was erg populair voor het ontmoeten van chickies. Daarna
natuurlijk vroeg naar bed, want op toernooi moet je presteren (ahum).
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O m
d e
"schatjes" een
beetje in de
gaten
te
houden waren
Ro nn i e e n
Mieke mee.
Natuurlijk
g e h e e l
overbodig
aangezien
o n z e
aspiranten het
beste
te
omschrijven
zijn als engeltjes. Het toernooi was zeker voor herhaling vatbaar.

De Pen
Door Frank Muylaert
Groot was mijn vreugde toen ik in het
clubblad van mei las dat ik de pen
gekregen had van Anje Wattel (waarvoor
dank). Misschien is het aardig als ik de
gelegenheid grijp om een beetje lijn te
krijgen in deze rubriek. Het format zou dan
een interview worden zonder interviewer.
De houder van de pen geeft antwoord op steeds dezelfde vragen.
Stel jezelf even voor
Dat behoeft geen toelichting zou ik zo denken.
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Sinds wanneer ben je lid van DWT en hoe is dat zo gekomen?
De bedoeling is dat je hier met een leuke anekdote uitlegt door wie je
bij DWT verzeild geraakt bent. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor
een grotdroge opsomming.
Wat doe je zoal binnen de vereniging?
Bij deze vraag kun je ingaan op je eigen core business binnen de
vereniging. Je kunt ook opscheppen over welke goede zaken je zoal
binnen de club behartigt, het zogenaamde kaderwerk, al of niet
gekoppeld aan een warm pleidooi om nieuw kader enthousiast te
maken.
Wat was je (absolute) hoogtepunt binnen DWT?
Dit zouden sportieve hoogtepunten kunnen zijn (laten we ons daar
vooral niet voor schamen, we zijn immers een sportvereniging). Het
kunnen ook hoogtepunten op het meer sociale vlak zijn, een gezellig
toernooi, een feest, of een hele spannende (al of niet stukgelopen)
relatie.
Zijn er ook dieptepunten?
Iedereen heeft wel dingen waaraan hij of zij zich ergert en ideeën
voor verbeteringen. Wellicht geeft dat dan ook voor anderen
aanleiding om daarop te reageren, waardoor een nieuwe rubriek kan
ontstaan met ingezonden brieven.
Aan wie geef je de pen door?
Het ligt voor de hand dat ik de pen deze keer nog helemaal niet ga
doorgeven, zodat jullie volgende keer mijn antwoorden op mijn eigen
vragen kunnen lezen.
Frank Muylaert

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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