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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Kader krijgen is een ding, maar kader vasthouden
is de kunst…

Als bestuur zien we het kader als het visitekaartje
van DWT. Voldoende en goed opgeleid kader zijn de hoeksteen van
de vereniging. 

Toch is het niet eenvoudig om kader te krijgen. Als bestuur hebben
we dat zelf ondervonden. Sinds de laatste Algemene
Ledenvergadering waren we nog met vijf bestuursleden. Dat is niet
genoeg om alles dingen te kunnen doen die nodig zijn. Gelukkig
hebben we echter versterking gevonden in Sabine Bakker. Zij gaat
zich met name bezighouden met de communicatie binnen DWT.

Maar op andere plekken binnen DWT zijn er de nodige vacatures. Zo
moeten de waterpolo dames het helaas al voor het tweede seizoen
doen zonder vaste eigen trainer. Bij synchroonzwemmen is de
bezetting van de werkgroep te klein en is ook versterking nodig aan
de badrand. Voor het leszwemmen worden niet alleen mensen
gezocht om les te geven maar ook een tafeldame in het
Boerhaavebad.

Vraag is dan ook hoe kader te werven en nog belangrijker, hoe ze
vervolgens te behouden. Dat begint uiteraard met inzicht in wat
kaderleden motiveert en wat ze belangrijk vinden. 
Daarom gaan we in november/december een onderzoek doen naar de
tevredenheid van vrijwilligers. Gelukkig hoeven we dat onderzoek
niet helemaal zelf te bedenken en doen. We kunnen gebruik maken
van professionele vragenlijsten die je via internet kunt invullen. 
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Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-

Koningkaart (KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is

aangevraagd door aan aan Teun Weustink Tel. 023 -531 11 78
of mail: 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.

Alle kaderleden zullen dan ook binnen een paar weken een mail
krijgen met het verzoek om de enquete in te vullen. Denk bij kader
niet alleen aan trainers, maar ook aan scheidsrechters of mensen die
actief zijn in een werkgroep. Na afloop krijgen we een rapport zodat
we kunnen kijken waar bijvoorbeeld verbeteringen mogelijk zijn om
kader te behouden. 

Maar intussen proberen we natuurlijk ook mensen te vinden voor de
open plekken. Heb je dan ook interesse voor een van de genoemde
functies neem dan vooral contact op met een van de bestuursleden of
werkgroepen. 

Want veel handen maken licht werk.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Van de polocommissie

Het is weer herfst, de blaadjes vallen weer van de bomen. Een
terugkerend tafereel, net als de waterpolowedstrijden. Het seizoen is
inmiddels alweer goed op gang gekomen en de eerste punten zijn al
binnen of bij de tegenstander blijven liggen. Gelukkig is op dit
moment van de competitie nog alles mogelijk!
Bij de wedstrijden worden natuurlijk de nagels van alle spelers goed
gecontroleerd. Deze worden dan ook vaak vlak voor de wedstrijd
geknipt. We hebben een klacht gekregen van het zwembad dat er
zowel rond het wedstrijdbad als het recreatiebad veel nagels liggen.
Dit is erg vies, dus we willen alle poloërs nadrukkelijk vragen hun
nagels boven de prullenbak te knippen.
Daarnaast gelden er dit jaar nieuwe regels, zoals deze ook achter in
het poloboekje vermeld staan. De belangrijkste verandering is dat alle
teams, behalve de pupillen, met de 30-seconde regel spelen. Dus ook
alle kring teams en de aspiranten. Dit houdt in dat er bij al deze
wedstrijden 3 mensen achter het tafeltje moeten zitten. Hoeveel
hiervan W-officials moeten zijn staat achter in het poloboekje. Let er
bij het invullen van het formulier op dat hier ook het correcte aantal
W-officials op staat!

Namens de polocommissie,
Lisette

Teamverslagen
Om iedereen van DWT op de hoogte te houden van de competitie
willen we hier zo veel mogelijk wedstrijdverslagen van teams
plaatsen. Om te beginnen stelt Heren 1 zich aan u voor!

Wie zijn toch……

We horen u af en toe denken: "Wie zijn toch die stoere kerels die
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ongeveer om de twee weken zo rond acht uur op zaterdagavond door
het water van het Boerhaavebad heen flitsen, de éne na de andere
fantastische actie makend en schitterende doelpunten scorend?". Wel,
wij van Heren 1 willen  onszelf graag even aan u voorstellen, zodat u
zelf wat meer komt te weten over uw favoriete speler(s). De
nummers komen overeen met de capnummers, zodat er geen
misverstand kan ontstaan over wie wie is in het water….

1. De Rode Punt
Onneembaar obstakel voor menig tegenstander. Heeft met zijn
solide keeperswerk reeds vele punten voor de Heeren
binnengesleept. Maakt echter tijdens de trainingen de Heeren
soms wanhopig. Scoort niet zo vaak in het water, maar wel
regelmatig thuis bij Roos.

2. Worsterhoven
Bekend en berucht als midvoor in heel Noord-Holland en ver
daarbuiten. Probeert sinds kort o.l.v. de coach ook techniek en
tactiek te koppelen aan zijn brute kracht en enorme
doorzettingsvermogen. Ook in het uitgaansleven geen onbekende.
Slaapt zijn roes uit onder de zonnebank. 

3. Aard Paardestaart
Arie Karbonkel Pamperboy Schimpie heeft evenveel bijnamen als
tactische wissels op zijn namen staan. Zorgt meestal voor vele
decibellen bij wederom een onnavolgbare actie. Z'n kapper is
reeds jaren spoorloos.

4. Bollus
Zeer gewaardeerde rechtsachter, die tot ieders schrik dit seizoen
blijk begint te geven van een lichte vorm van tactisch inzicht.
Schieten is één van z'n beste kwaliteiten, hoewel geen schot nog
tussen de palen gekomen is. Houdt van een (vet) hapje en steekt
dit zeker niet onder stoelen of banken. Slaapt z'n roes uit in z'n
sekskelder.
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5. Theus
Is vooral tijdens de man-meer trefzeker. Weet zelfs vanuit de
dode hoek het doel te vinden. Ondanks zijn slanke verschijning
kan hij een enorme hoeveelheden "van-alles" verorberen. Deinst
niet terug voor 7 schnitzels op 1 dag.

6. Eduard
Aanvoerder van dit sterrenteam. De uitvinder van de tactiek van
de verschroeide midachter. Briljant strateeg, ook in het vijfde
part. ‘Doe mij een (vijf)meter!' Wordt onverstaanbaar na
pilseners.

7. Veltmuis
Na een tijd van afwezigheid weer terug. Net als Sukko heeft ie
daverende inzwemacties, soms zwemt ie zichzelf voorbij. Als het
doel inzicht komt, is ie niet te houden, ook niet voor z'n
teamgenoten. Drinkt geen bier, maar mierzoete vieze drankjes.

8. VACATURE
Heren 1 zoekt sinds jaren nog steeds een BOB! Mag ook een
Bobette zijn, heeft zelfs de voorkeur. Rijbewijs pré, maar geen
must.

9. Sukko
Als de Heren in de aanval zijn zorgt hij door onnavolgbare
inzwemacties voor veel verrassingen en verwarring, zowel bij de
tegenstander als bij de Heren

10. Ramses Stammie
Staat bekend om het meest verwoestende schot op het noordelijk
halfrond en maakt hier regelmatig gebruik van tijdens de
trainingen. In de wedstrijden helaas wat minder. Initiator van het
Keulse Carnaval. 

11. Generaal Greppenberg
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Inmiddels een vaste waarde op de midachter positie. Gebruikt
daar de technieken van 'volledige visitatie' zoals geleerd bij de
ME. Wanneer dit gebeurt verschijnt er een grote glimlach op zijn
gelaat. Naast midachteren ook goed in "strijken" en "De Gouden
Kooi kijken", vooral tijdens de Houtvaart-trainingen. Slaapt
tijdens de wedstrijd allerminst, in een Amsterdamse steeg des te
meer.

12. Borrelt
Het schoolvoorbeeld van een bijnaam. VAT 69, kan de beste
gebeuren. In theorie de beste van allemaal. Weet zijn talenten op
onnavolgbare wijze verborgen te houden.

13. Pierre
De Stofzuiger, de Diesellocomotief. Ijzersterke verdediger, die
met soms onnavolgbare rushes naar het doel van de tegenstander
opstoomt met wisselend succes. Met het Herenuitje in
Amsterdam altijd de kapitein.

· Hänsel
Trainer en coach van dit zooitje. Tactisch staat Hänsel op
eenzame hoogte. Probeert al deze individuele klasse samen te
smelten tot een onverslaanbaar team. Op papier lukt dit
fantastisch. Probleem is dat de Heren in het water nog wel eens
een andere invulling willen geven aan de uitleg van Hänsel.

Wij hopen dat u nu wat meer weet van uw idolen. Schroom niet uw
idool aan te spreken en te complimenteren met wederom een
fantastische wedstrijd!
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Dames 1
Het eerste damesteam heeft op de lange terugweg vanuit Soest op
zondagavond 14 oktober een aantal anekdotes verzameld. Beleef
deze wedstrijd opnieuw met ons…
Om te beginnen werd onze coach, hierboven ook wel Worsterhoven
genoemd, nagefluisterd door de tegenpartij; hé, die coach is toch van
Ter Apel?? We gingen er met een goed gevoel heen; ze staan onder
ons, we gaan vast winnen, ze hebben maar 1 damesteam. Helaas
bleek de 30 seconden hier minuten te duren, alleen in ons nadeel.
Door onze coach werden we gewaarschuwd voor de schutters:
nummer 2 en nummer 5, beiden vrij groot. Onder luide
aanmoedigingen ‘goedzo meisje, goedzo meisje', probeerde
menigeen een draai te maken op de mid voor. Helaas zijn er door ons
maar 2 doelpunten gemaakt, en door de tegenstander net wat meer,
waardoor wij met lege handen naar huis moesten. Dat kwam vast

Heren 1
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door de scheids met z'n slechte humeur; zelfs onze slechtzienden
zagen dat die 5 meter tegen nergens op sloeg…
We zijn wellicht gewoon niet op ons best op zondag in Soest. Als het
een beauty pageant was geweest hadden we dik gewonnen!

Quote van de dag
"De stijgende lijn kan nu eindelijk worden ingezet" – Aanvoerder
Heren 1 na 10-2 verlies bij Oceanus.

Er is hier nog veel meer ruimte voor alle andere wedstrijdverslagen
van andere teams. Deze zullen we ook op de website plaatsen, dus
kruip in de pen, zet al je frustraties op papier en uit hoe trots je op
jezelf en je team bent!

Wedstrijden in november
Zaterdag 3 november Baddienst: Lisette
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45098 NH.D1B Pupillen - S.G. Haerlem'04 E 18:30  Heren 2  Wiebe

20183 D3.DA1 Dames 1 - UZSC 2 19:15  Heren 4  

20360 D3.HE2 Heren 2 - Alliance 4 20:00  Dames 1  

45396 NH.HE1 Heren 4 - De Reuring 4 20:45  Heren 2  

45511 NH.HE3 Heren 5 - Aquafit 1 21:30  Heren 4  

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.DA1 Alliance 4 - Dames 3 De Slag  1, Zaandam 15:30

B.H4A Alliance 3 - Heren 1 De Slag 2, Zaandam 18:00

NH.B1 Z.V. Hoorn Aurik A - Aspiranten De Waterhoorn, Hoorn 19:45

Zaterdag 10 november Baddienst: Ronnie
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45100 NH.D1B Pupillen-WZ&PC-Purmerend 18:30  Heren 1  Ronnie

45239 NH.B1 Aspiranten-Z.V.HoornAurikA 19:15  Heren 3  Ronnie

1531 B.H4A Heren 1 - De Reuring 1 20:00  Heren 5  

20528 D3.HE4B Heren 3 - De Reuring 2 20:45  Heren 1  
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45515 NH.HE3 Heren 6 - Heren 5 21:30  Heren 3  

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.HE2 De Meent 1 - Heren 2 't Kikkerfort, Breukelen 17:00

Zaterdag 17 november  
Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D1B Alliance G - Pupillen De Slag  2, Zaandam 15:00

NH.DA1 AZVD 1 - Dames 2 De Watering, Wormerveer 17:30

NH.B1 S.G. Ymond B - Aspiranten De Heerenduinen, IJmuiden 18:00

D3.HE2 S.G. Ymond 3 - Heren 2 De Heerenduinen, IJmuiden 19:30

B.H4A De Aalscholver 1 - Heren 1 Sportfondsen Almere-Haven 20:00

NH.HE3 Noordkop 3 - Heren 6 De Schots, Den Helder 21:15

D3.HE4B AZVD 1 - Heren 3 De Watering, Wormerveer 21:15

Zondag 18 november  
Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.DA1 Triton 1 - Dames 1 Victoriabad, Weesp 17:15

Zaterdag 24 november Baddienst: Robbert
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45243 NH.B1 Aspiranten - ZWV-Nereus C 18:30  Heren 1  Robbert

45303 NH.DA1
Dames 3 - Z.V. Hoorn Aurik
1 19:15  Dames 1  

1543 B.H4A Heren 1 - De Vuursche 1 20:00  Dames 3  

20200 D3.DA1 Dames 1 - Aquarijn 1 20:45  Heren 1  

45305 NH.DA1 Dames 2 - ZWV-Nereus 3 21:30  Dames 1  

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D1B DAW Finenzo C - Pupillen Hoornse Vaart, Alkmaar 18:00
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Caps te koop

Er zijn weer caps te koop! Voor €25 kun je een mooie set echte
nyloncaps bemachtigen. Wees er snel bij! Spreek iemand aan van de
polocommissie of stuur een mailtje naar waterpolo@dwt-haarlem.nl

Minipolotoernooi
Zondag 21 oktober was weer ons eigen minipolotoernooi in De
Planeet. Om 14.45 uur barstte het kinderfestijn los. Er is weer een
hoop gespetterd, gewonnen, verloren en genoten van heerlijke
versnaperingen onder luide aanmoedigingen van het massaal
toegestroomde publiek. Al met al weer een geslaagd toernooi!

mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
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Kerstviering jeugd
Zaterdag 22 december is het weer zo ver; er kan worden gegeten,
gezwommen, gespeeld, gesneeuwbald, gejumped en nog veel meer
tijdens de kerstviering! Meer informatie over deze activiteit volgt
snel, zet deze datum nu alvast in je agenda! Hou de website en het
volgende clubblad in de gaten voor de details.

Vriendjes/vriendinnetjes dag
Op dinsdag 18 december verzorgt waterpolo een training waarbij
iedereen zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes mee mag nemen.
Trommel al je vrienden op, trek ze een Speedo aan en geef ze een bal
tijdens de pupillen- en aspirantentraining. Laat ze zien waarom
waterpolo zo leuk is!

Wijzigingen trainingstijden
 Voor heren 3,4, 5 en 6 is er voortaan de mogelijkheid op dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur te trainen (19.00-19.30u 1 baan ; 19.30-20.00 half
bad). Dit gaat in op dinsdag 30 oktober en geldt t/m einde seizoen
2008. Voor seizoen 2008/2009 wordt de verdeling opnieuw bekeken;
er is geen garantie dat het uur ongewijzigd blijft. Op dit uur zal er
voor deze teams geen trainer aanwezig zijn.

Uit de krant



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

De afgelopen weken zijn wij bij de wedstrijden geconfronteerd met
het wegblijven van zwemmers zonder afmelding. Hierbij zijn het
meestal de inmiddels wat oudere zwemmers, die hun
verantwoordelijkheid niet nemen. Dit resulteert voor de vereniging
niet alleen in een boete, maar vooral tijdens competitiewedstrijden
voor een "slechtere" prestatie van het gehele team. Als je namelijk
niet komt opdagen, zwemmen er leeftijdgenootjes van je voor de
punten, ook als ze langzamer zijn dan jij. Als je in een estafette moet
zwemmen, moeten we ook langzamere leeftijdgenootjes inzetten en
lopen we dus veel seconden mis voor het eindklassement. Dit jaar
gaan we hier harder tegenop treden, want zo kan het niet langer
volgens de werkgroep en de trainers. Meer informatie hierover volgt
in een brief, die aan de kinderen meegegeven zal worden.
Tevens zal er een brief volgen met een oproep voor vrijwilligers voor
de diverse taken, die we het komende seizoen in de aanbieding
hebben. Om dit stukje te besluiten willen wij graag Wim Hendrix
feliciteren met het behalen van de tijdwaarneemfunctie 4. We wensen
hem veel plezier bij deze werkzaamheden en bedanken hem bij
voorbaat voor zijn inzet.

Veel leesplezier!

N.B. Voor alle ouders en zwemmers even ter herinnering: 
Ook dit jaar geldt dat in een competitieweekend de zaterdagochtend
training vervalt

Belangrijke data november en december
Datum Wedstrijd Plaats
11 nov Meerkamp regio deel 1 Haarlem (Boerhaavebad)
25 nov Competitie deel 2 Haarlem (Boerhaavebad)
16 dec Speedo deel 2 ???
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21-23 dec NK korte baan ???

Verjaardagen november 2007
10 Corine Kalbfleisch (55)
11 Jikke van den Ende (12)
17 Menno de Vries (15)
20 Michael de Feber (23)
27 Denzel Krommendam (13)

Van harte gefeliciteerd!!!!

Competitie deel 1 te Zaandam
Gedurende de eerste competitiewedstrijd zijn er 2 uitzonderlijke
prestaties gedaan. In de eerste wedstrijd werden namelijk meteen 2
clubrecords verbeterd en daarmee leggen Anouk Nulkes en Michael
Tonsbeek duidelijk de lat voor komend seizoen hoog. Het zal niet bij
deze 2 records blijven, maar daar vertel ik u natuurlijk niets nieuws
mee.
Naast deze 2 werd er goed gepresteerd in de jongere leeftijdsgroepen.
Door ziekte en andere verplichtingen bij het kunstzwemmen moesten
Gijs, Lloyd, Elsemieke, Jikke en Ottilie hard aan de bak en ze deden
dit erg goed. Ze hebben laten zien dat ze heel wat in hun mars hebben
en wij hopen dat het er dit jaar helemaal uit gaat komen. 
Tanja, Daphne, Deborah, Michael, Merel, Gijs, Myrea, Ottilie,
Roland, Hiras en Jikke zwommen op hun afstanden louter PR's.
Helaas vielen er ook nog diskwalificaties en het waren er dit keer ook
nog eens erg veel. Reden te meer om tijdens de trainingen hier beter
op te letten. Alle uitslagen staan op www.dwt-haarlem.nl

Speedo deel 1 te Zaandam
Met een kleine groep zwemmers gingen we naar Zaandam voor de
Speedowedstrijd. Michael zette de goede lijn van vorige week door
en behaalde 2 x goud en daarbij een clubrecord op de 100m vrije
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slag. 
Voor Romy, Eva, Elsemieke, Anna en Soufiane stond er een zwaar
programma te wachten. Zij moesten namelijk eerste de 200m vrije
slag zwemmen en daarna nog eens de 200m schoolslag. Er werden
alleen maar PR's gezwommen. Hiernaast zwommen Lloyd, Moreno
en Myrea ook een 200m, maar dan alleen vrije slag of wisselslag. Het
was een leerzame ervaring voor deze groep zwemmers. Alle
uitslagen staan op www.dwt-haarlem.nl

Sinterklaas

Sinterklaas is weer in

aantocht en heeft 4 en 5

december tijd om bij u

langs te komen.

Wilt u graag dat hij u met

een bezoek vereerd?

Informatie hierover kunt u

krijgen bij:

mevr.T.Muylaert   023-5326797 of

Carry Smits-Muylaert o23-5240087



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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S a n n e
geboren

Dames 3 -Nereus3

Eerst maar even voorstellen, want zo vaak staan er geen verslagen
van dames 3 in het clubblad.
Op volgorde van capnummer:
Monique Stricker, Martine Rohling,Anita van Luit, Katja Botman,
Annemiek Face, Carry Muylaert, Mirjam Otten, Anje Wattel, Carola
Wigman, Christine Algera.
Dat zijn dus maar 10 dames en de gemiddelde leeftijd is inmiddels
40+,we kunnen dus wel wat wissels gebruiken maar deze zaterdag
zat dat er niet in.
Katja was op vakantie, Annemiek is langdurig geblesseerd dus
hadden we Camilla Meijer gevraagd ons te komen versterken maar
helaas, ze werd ziek. Met z'n achten dan maar dachten we, maar
alweer pech: Arthur Stricker, de man van onze keepster was in het
ziekenhuis beland na een ongelukkige botsing op het voetbalveld.
Hou je toch gewoon bij waterpolo Arthur!!
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Dus met z'n zevenen zonder keepster en tot onze schrik hadden ze
een heel blik speelsters opengetrokken in Zaandam: maar liefst 11
speelsters kwamen het Boerhaavebad binnenwandelen! Anita stak
ons een hart onder de riem: er liggen er maar 7 tegelijk in het water.
Voor de zekerheid hadden we Tessa gevraagd stand-by te staan  voor
noodgevallen.
De eerste periode verliep goed, vooral door een paar domme fouten
van Nereus stonden we 3-0 voor. Na de tweede periode was het 3-2
maar in de derde werd het snel 4-2,we sloten die periode af met 5-3.
Nu begon onze conditie een rol te spelen, gelukkig kreeg Martine een
bloedneus zodat we wat extra rust hadden, Martine bedankt! Tessa
ook bedankt voor het invallen. Helaas werd het daarna 5-4  en zelfs
5-5. De spanning in het Boerhaavebad liep op tot grote hoogte en ja
hoor, in de laatste minuut, zelfs met nog maar 2 seconden op de klok
konden we de overwinning naar ons toe trekken:6-5!!!
Tot slot nog: Arthur beterschap en Camilla: tot volgende week.

De Pen
Door Frank Muylaert

Zoals beloofd zal ik deze keer een interview met
mijzelf afnemen.

Sinds wanneer ben je lid van DWT en hoe is dat zo gekomen?
Ik ben eigenlijk al lid van DWT zolang als ik mij kan herinneren. In
feite moet ik een generatie terug om mijn roots bij DWT te zoeken,
want mijn ouders hebben elkaar bij DWT leren kennen. Aangezien ik
het derde kind ben en mijn zus en broer ook al bij DWT zwommen,
was er voor mij geen ontkomen meer aan. 
Inmiddels heeft de geschiedenis zich herhaald, heb ook ik mijn
vrouw leren kennen bij DWT en zwemmen mijn kinderen er ook met
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veel plezier.

Wat doe je zoal binnen de vereniging?
In 1970 ben ik op mijn achtste begonnen met zwemtraining, elke dag
's ochtends om zes uur in het Sportfondsenbad aan de Baan. Al snel
ben ik daarnaast gaan poloën bij de aspiranten (er waren nog geen
pupillen). Eerst speelde ik alleen mee met de wedstrijden. Toen ik
wat ouder was mocht ik van mijn ouders ook naar de polotrainingen.
Nadat ik gestopt was met wedstrijdzwemmen stortte ik mij volledig
op het polo. Van 1980 (ik moet de jaartallen een beetje gokken) tot
1997 heb ik in heren 1 gespeeld, daarna heren 3, heren 2 en nu alweer
een tijdje in heren 3.
Ofschoon zelf zwemmen altijd het belangrijkste is geweest, ben
daarnaast ook regelmatig actief geweest, als zwemtrainer,
polotrainer, lesgever, en lid van de zwemcommissie, polocommissie
(of heette dat toen al polowerkgroep) en het bestuur. 

Wat was je (absolute) hoogtepunt binnen DWT?
Omdat ik al lang lid ben kan ik hier ook vele hoogtepunten
opnoemen, maar ik zal mij beperken tot het meest letterlijke
hoogtepunt.
Een van de meest fanatieke zwemtrainers die ik heb meegemaakt was
toch wel Marjan Janus. Zelf had zij bij HPC gezwommen wat in die
jaren zo ongeveer de beste vereniging van Nederland was. Door haar
fanatisme (en aanleg) heeft zij onder andere gezwommen op de
Olympische Spelen in Mexico. Haar fanatisme ging zij na haar
actieve zwemcarrière overbrengen op de grote en toch ook zeker
enthousiast te noemen zwemploeg van DWT. Dat ons enthousiasme
en haar fanatisme soms met elkaar vloekte bleek vooral tijdens
trainingen. We trainde in het Sportfondsenbad aan de Baan. Voor de
jonkies: dat was een zwembad van 33? meter lang met een bodem die
NIET kon bewegen. Aan het ondiepe kant was het ongeveer 30 cm
diep en dat liep geleidelijk af tot 2.70 m. Als er wedstrijden waren
konden ze het bad wel dieper maken, namelijk door er meer water in
te pompen. Voor trainingen gebeurde dat nooit. Dit hield in dat je op
ruim de helft van de baan die je moest zwemmen kon staan. De
meeste van ons maakte er een gewoonte van om, vlak voordat je in
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het diepe gedeelte kwam, nog even af te zetten van de bodem. En
deze gewoonte maakte Marjan vaak woedend. Het gevolg was dat je
eruit gestuurd werd. 
Denk je even in: je wekker loopt om 5.15 uur af, door kou en
donkerte ga je op de fiets naar het zwembad. Om 6.00 uur plons je in
het water. En om 6.10 uur wordt alweer weggestuurd.
Voor velen van ons zou dat nu snel reden zijn om er de brui aan te
geven, maar wij hadden het eigenlijk altijd gezellig. Je wist namelijk
vrij zeker dat om 6.12 uur nog iemand weggestuurd zou worden,
gevolgd door meer. 
Bij zo'n gelegenheid gingen wij eens op onderzoek uit door het
zwembad. Zo vroeg in de ochtend was er namelijk geen
badpersoneel, dus je had het rijk alleen. Via vage deuren, waarachter
nooit vermoede, vochtige en donkere ruimtes opdoemde, kwamen
terecht bij een zeer koude trap. Nu waren er in het Sportfondsenbad
erg veel trappen (het bassin lag op 1 hoog), maar deze hadden we nog
nooit gezien. Bovendien ging hij verder omhoog dan 1 verdieping. In
het donker klommen wij verder, waarbij het steeds kouder werd, tot
we op een deur stuitte. Tot onze verbazing was de deur niet op slot.
We konden zo het dak oplopen (in mijn herinnering bedekt met
sneeuw) en door de hoge ramen keken wij op de laatste leden van de
zwemgroep die nog steeds hun baantjes lagen te zwemmen
(natuurlijk zonder te staan). Het uitzicht was fascinerend, maar we
kregen het ook wel erg koud. 
Ik geloof niet dat deze escapade ook bekend is geworden bij de
verantwoordelijke mensen (maar ach, alles was dan ook goed
afgelopen)

Zijn er ook dieptepunten?
Natuurlijk waren er ook dieptepunten (althans, dat moet haast wel),
maar ze schieten mij niet zo snel te binnen.
Wat mij soms wel stoort is dat het clubblad niet door iedereen die er
stukjes in schrijft wordt gezien als het visitekaartje van de
vereniging. In het verleden zijn er wel perioden geweest waarin het
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clubblad een opsomming leek te worden van alcoholische
uitspattingen van enkelen, meestal in verband met enige
zwemactiviteit, maar soms zelfs dat niet. Aan de andere kant zouden
deze stukjes waarschijnlijk niet in het clubblad opgenomen zijn
geweest wanneer er voldoende andere kopij was geweest over
sportieve activiteiten. Ik moet hierbij overigens ook de hand in eigen
boezem steken en zal hier volstaan met een oproep aan alle leden:
SCHRIJFT IN HET CLUBBLAD.

Aan wie geef je de pen door?
Binnen heren 3 hebben we 'De Pen' besproken op onze laatste
vergadering en we hebben besloten de pen voorlopig in eigen
gelederen te houden. Ik geef de pen dus door aan Jurgen Kleinhout.

het sportfondsenbad met de beschreven ramen
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Speciale proeverij van
Spaanse en Italiaanse wijnen
Zaterdagavond 8 december
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. 



 25  

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 8 december door te bellen of te mailen naar : 
Stefan Woolthuis
telefoon : 023-7852531
mail : wijnproeverij@dwt-haarlem.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wijnproeverij bon 

dhr/mevr. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komt met :. . . . .   personen
telefoonnummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geeft zich hiermede op voor de wijnproef avond van 8 december
en gaat akkoord met de kosten van € 17,50 p.p.
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Heren 2
Door Michael

Strak bovenaan het linker rijtje. Op een andere manier kan ik onze
plek in de competitie niet omschrijven. Een stijgende lijn hebben wij
niet nodig want dan vallen we van de bovenkant van de grafiek af. Ik
denk wel dat we onderhand alle slechterikken uit onze poule wel
gehad hebben en dat we nu de teams gaan tegen komen die echte
onvervalste weerstand gaan bieden. Dat zou ook beter zijn voor de
kijkcijfers want die zijn de laatste tijd bedroevend laag.

Onze stand vind je onder, tussen of naast alle andere standen ergens
achter een linkje op de DWT site: www.dwt-haarlem.nl

Spelers update
De harde kern word net als het haar van sommige spelers wat
dunnetjes en we moeten oppassen dat er geen wedstrijd moeheid op
gaat treden. Zelfs ik ben ter compensatie al één keer aan het trainen
geslagen en misschien moet iedereen mijn goede voorbeeld volgen.
Één keer trainen gaat best en na een paar nachtjes slapen voel ik er al
haast niets meer van. De opgedane conditie kan je na de training
gewoon aan de bar laten hangen en voor elke wedstrijd krijg je die
dan fris gewassen en gestreken en keurig opgevouwen weer terug.

Het zoeken naar nieuwe medespelers gaat onder tussen gewoon door
en we hebben al weer wat mensen op het oog, maar daar volgende
keer meer over.

We zijn ook nog op zoek naar een volle reserve bank want af en toe
uit hijgen op de kant kan soms zo maar een verademing zijn of zelfs
wat lucht opleveren.



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
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