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Uitnodiging
voor een nieuwjaarsduik en een borrel
Het bestuur van De Water Trappers wil u uitnodigen
voor een nieuwjaarsduik.
Op 6 januari 2008 van 16.30 tot 18.00 in het
Boerhaave bad. Met een hapje en een drankje

Dus op een rijtje:
Nieuwjaarsduik
Plezier voor de hele familie
Lekker zwemmen
En een borrel
Dat moet toch leuk worden!

3

Van de polocommissie
Zo, de eerste seizoenshelft zit erop. De januari-editie van het
clubblad verschijnt dit jaar erg vroeg, waardoor wij de
wedstrijdroosters voor het volgende seizoen nog niet kunnen
plaatsen. Zodra de roosters bekend zijn zullen we deze naar jullie
aanvoerders mailen. Dus aanvoerder; hou je mail in de gaten!
Rest ons alleen nog jullie een fijne kerst te wensen en een gelukkig
nieuw jaar. Doe allemaal voorzichtig met vuurwerk, want met 10
vingers is waterpolo vast een stuk makkelijker.

Geen training op….
In de kerstvakantie, van 23 december t/m 6 januari, vervallen de
waterpolotrainingen.

Poloboekje
De planning is om op 6 januari het poloboekje voor de 2e
seizoenshelft klaar te hebben. Deze liggen dan zoals altijd in het
clubhuis op jullie te wachten. Spannend hé, welke kleur het boekje
deze keer zal hebben!

Uit het Haarlems Dagblad

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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De vloek van Dames 1
Er rust een vloek op ons eerste damesteam. Het lijkt wel of ons de
punten niet gegund zijn. Neem nou bijvoorbeeld de wedstrijd tegen
Triton. We stonden 6-2 achter, 15 seconden zijn we teruggekomen tot
9-8 en krijgen we een man meer. Helaas weten we hier niet uit te
scoren. Vaak blijkt het laatste partje ons fataal. Was het vroeger de
3e-partjes dip, tegenwoordig kunnen we beter de 4e achterwegen
laten. We denken erover om een verzoek in te dienen bij de bond om
er bij ons 3 partjes van te maken! Want zo slecht doen we het toch
nog helemaal niet; de man meer loopt vaak soepeltjes, er wordt goed
overgenomen, gekeken, gekeept, geschoten op doel en de
trainingsopkomst is ook niet teleurstellend te noemen.
Op zaterdag 1 december zijn we afgereisd naar het hoge noorden; de
Kloet in Grootebroek. Wat een geweldig bad zeg! Wel 5 banen breed,
net aan 25 meter lang en toch wel 1.20 m diep! En nee dames,
behalve de keeper mag er niemand staan! Enfn, wij lieten ons niet
afschrikken door een litertje water meer of minder. Na even
acclimatiseren, even wennen aan de 5 banen en de grond zo dichtbij
gingen we los. Eind van het 3e partje was de stand verrassend; 4-4!
En wat een mooie acties zijn er gemaakt, we deden totaal niet onder
aan de tegenpartij; de Bron… Helaas ging daar t fluitje van de
scheids voor het begin van het laatste partje. De coach van de
tegenpartij had duidelijk met peper lopen strooien, want ineens waren
ze ons voorbij. Weer gingen we met lege handen naar huis. Maar
toch voelen we ons geen verliezers; naast het feit dat we sowieso
knapper zijn, waren we toch ook best wel goed!
Vol goede moed gaan we volgende week tegemoet!

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.

7

Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Vanaf deze plaats wil ik alle zwemmers, zwemsters en
ouders/verzorgers van de zwemploeg een sportief en succesvol 2008
toewensen. Dat succes ziet er voorlopig goed uit. Tijdens de tweede
competitieronde zijn we als eerste geëindigd en met de eerste ronde
erbij opgeteld staan we tweede in het klassement. De eerste 3
verenigingen gaan promoveren, dus doe allemaal hard je best om die
plaats vast te houden. Maar de trainers en werkgroep hopen dat je
extra hard je best gaat doen, want het is natuurlijk veel leuker om die
eerste plaats te bemachtigen, dan tweede te blijven. De eerste wordt
namelijk KAMPIOEN aan het einde van het seizoen.
Met het oog op deze eventuele prestatie benadrukken wij het belang
van het niet afmelden voor deze competitiewedstrijden. Alleen met
elkaar kunnen wij het seizoen goed afsluiten.
Groetjes van de zwemwerkgroep.

Wedstrijdkalender januari en februari 2008
Datum
6 januari

Wedstrijd
Plaats
Kring Winter Kampioenschappen Alkmaar
(Anouk, Dennis, Daphne, Wouter, Michael)
13 januari Competitie deel 3
Zaandam
20 januari Speedo deel 3
Zaandam
3 februari Meerkamp deel 2
Haarlem (Boerhaavebad)
10 februari Kring Sprint
Purmerend
(alleen bij behalen limieten)
17 februari Regio meerkamp deel 3
Haarlem (Planeet)

Sinterklaasviering
Op zaterdagochtend 1 december was het druk op de training. Het
werd een straffe, maar ook leuke training, omdat het een
Sinterklaastraining was. Direct na de training speelden we in het
clubhuis het grote "Sinterklaas-dobbel-spel" onder het genot van
warme chocolademelk. Iedereen ging met 2,3 of 4 cadeautjes naar
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huis! Het was een geslaagde ochtend.

Verjaardagen januari 2008
01
07
18
19

Pim Hendriks (16)
Annette Knape (24)
Moreno Chuckwazi (12)
Leon Knape (26)

23
28
30
30

Hillay Matinze (14)
Gijs Thoolen (10)
Kamiel Delpeut (22)
Jill Hendrix (15)

Van harte gefeliciteerd!!!

Competitie voortgang
Zoals reeds genoemd in het beginstukje, staan we er voorlopig goed
voor in de competitie.
De eerste ronde werden we derde (door veel diskwalificaties en
afzeggen van zwemmers). Maar de tweede ronde deden we het veel
beter en eindigden we als eerste in ons eigen bad. Zoals gezegd
moeten we dit proberen vol te houden of zelfs net iets beter te doen
om het SG Zaanstad 2 lastig te maken voor de seizoensoverwinning.
1 Ding is zeker, met een 1ste, 2de en 4de plaats in het klassement
doen de verenigingen met wie wij de competitie zwemmen het erg
goed. Ga ervoor, dan kunnen we aan het einde van het seizoen een
feestje vieren.
District 3 - Utrecht, Amsterdam/'t Gooi en Noord Holland
Plts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1e
Verenigingen
ronde
Zaanstad (SG) 2
3062,63
DW T
3172,52
De Amstel
3164,47
NVA/HHC
3180,52
De Aalscholver
3193,08
De Blauwe Schuur 3176,31
De Meerkoeten
3215,15
Oude Veer
3212,91
De Meeuwen Diemen3337,75
IJsselmeer
3454,26
De Vuursche
3619,72

plts.
1
3
2
5
6
4
8
7
9
10
11

2e
ronde
3344,78
3296,87
3437,14
3461,72
3505,70
3539,08
3505,86
3543,47
3744,91
3855,53
3932,07

plts.
2
1
3
4
5
7
6
8
9
10
11

totaal
6407,41
6469,39
6601,61
6642,24
6698,78
6715,39
6721,01
6756,38
7082,66
7309,79
7551,79
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Conny Smid Trofee
De jongste groep zwemmers (tot 12 jaar) zwommen in de Planeet de
Conny Smid Trofee. Er werden bijna uitsluitend PR's gezwommen
onder leiding van André Visser en dikke PR's ook. Lloyd pakte de
meeste PR's, namelijk 3 en zwom op de 50m vlinderslag onder de
minuut, een mooie prestatie. Michael pakte drie gouden medailles
met 1 PR op de 50m vlinderslag. Hannah zwom pas haar tweede
wedstrijd en deed dit zeer goed, weer twee tijdne neergezet. Tanja
gaat in snelheid nog niet hard vooruit, maar aan de techniek is
duidelijk hard gewerkt. Moreno zwom na lange tijd zijn tijd op de
rugslag aan diggelen. Eva won 2 bronzen medailles. Op de rugslag
deed ze dit achter onder andere Romy, die eerste werd en het
clubrecord van haar zus nadert, en op de schoolslag was ze de enigste
DWT-ster op het erepodium.

Romy en Eva op het podium na Michael behaalde goud op 50m
de 50m rugslag.
vlinder, school en vrij.
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Zaterdagindel ing
Bardiensten
wordt
voortgezet
Omdat het de afgelopen seizoenen een hoop moeite kostte om een
barrooster in elkaar te zetten, hebben we besloten het dit seizoen
anders te doen. Om ervoor te zorgen dat er elke
thuiswedstrijd-zaterdag bezetting is achter de bar, zonder dat steeds
dezelfde mensen hiervoor moesten "opdraaien", hebben we voor een
teamindeling gekozen. Dit betekent dat per zaterdag een ander thuis
spelend team de barbezetting verzorgt. Op deze manier hebben we
vanaf september de barbezetting ingedeeld. Tijd voor een evaluatie.
De start
De eerste paar zaterdagen verliep de barbezetting nog niet helemaal
vlotjes. Miscommunicatie en een indelingsfout (team ingedeeld dat
niet thuis speelde) lagen hieraan ten grondslag. Hierna ging het een
stuk beter. Teams maakten van tevoren een schema, zodat de hele
avond twee medespelers achter de bar stonden. Heren 1 had zelfs een
paar cd's met zelfgekozen nummers meegenomen, om de avond extra
aan te kleden.
Meerdere voordelen
Deze indelingswijze zorgt dus niet alleen voor gelijkmatiger
verdeelde bardiensten. Ook biedt het de mogelijkheid voor teams om
met elkaar een leuke avond te verzorgen voor de overige
clubhuisbezoekers.
Tweede seizoenshelft
Dit alles heeft ons van de clubhuiscommissie doen besluiten de
teamindeling in de tweede helft van het seizoen door te zetten. De
teams die ingedeeld zijn worden uitgekozen aan de hand van het
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wedstrijdrooster. Elk seniorenteam komt aan de beurt. De indeling is
terug te vinden in het poloboekje.
Ik hoop dat we er met alle teams voor kunnen zorgen dat de
thuiszaterdagen soepel en gezellig verlopen. Als we met zijn allen
aan dit barsysteem kunnen wennen, kan dat alleen maar tot een
gezelliger en voller clubhuis leiden.
We gaan er dus mee door.
Tot ziens in het clubhuis!
Namens de barcommissie,
Wiebe.

Puzzel Crypto ruit
Naar benedengaand een letter(s) erbij of eraf
- letter met drie pootjes
- klap zonder laatste letter
- zonder mag je niet rijden
- bindmiddel
- daar schenkt men champagne
- dat schot zat er niet in
- hoogtijdag
- huidtekening na een slag
- sterk dier
- plant met lang blad
- meestal kort, maar soms lang
- wordt gebruikt bij een muziekstuk
- als kruisingsaanduiding
Oplossing Tientrapspuzzel - 711
k - uk - ruk - keur - kuren - ruiken - kruisen - struiken - kusttrein - truienkist
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De Pen
Waarde lezer, ik heb deze maand de eer om
de rubriek "de pen", mij toegewezen door
mijn zeer gewaardeerde Heren 3 collega
Hank Muylaert (4), te vullen. En in het kader
van de actie meer Heren 3 in het clubblad ga
ik het dan ook hebben over Heren 3.
Heren 3 hoor ik u denken, zijn dat niet die
bijdehante gasten die altijd in de gang van het clubhuis staan te
dampen? Ja dat zijn ze. Maar achter deze façade van niet meer zo
jeugdig elan en bravoure, gaat namelijk ook een creatieve, vrijgevige,
charitatieve,
prestatiegerichte en sociale kant schuil en deze wil ik u laten zien aan
de hand van een andere onregelmatig opduikende rubriek in het
clubblad namelijk "Wist u dat".
WIST U DAT HEREN 3:
* Het team is met een eigen modelijn (de paarse badjassen, vorige
maand al gememoreerd door mijn zeer gewaardeerde Heren 3 collega
Ton van Hemert (1)).
* Het enige team is waar de zo fel begeerde integratie van de
gehandicapte medemens (ondanks verzet van de doelgroep) geheel
geslaagd is.
* Gemiddeld per persoon meer dan 30 jaar lid is van D.W.T.
* Eén van de financiële pijlers is waar D.W.T. op rust. Een
eenvoudige rekensom leert ons dat: Heren 3 spelers allemaal het "all
in tarief" betalen (zonder hier overigens gebruik van te maken), dit is
zo'n €200, maal de hierboven genoemde 30 jaar, maal 11 (het aantal
spelers). 200x30x11 = €66.000. Dan heb ik de contributie en bar
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omzet niet eens meegerekend. Beseft u goed dat wanneer u in het
clubhuis op een barkruk neerploft dit zonder Heren 3 wel eens een
pijnlijke aangelegenheid kan worden.
* In de afgelopen 10-15 jaar het team is dat het meest is
gepromoveerd.
* Het hoogste aantal clubrecords binnen het team telt.
* Op dit huidige moment als enige poloteam ongeslagen aan kop van
de ranglijst staat.
* Zorgt dat d.m.v. voortplanting en adoptie (geld overigens niet voor
ondergetekende) het bestaan van D.W.T. ook in de toekomst
gegarandeerd blijft.
Kortom, redenen genoeg om hierbij Heren 3 te nomineren voor de
"Pierre Senden" prestatie beker, alsmede een algehele oeuvreprijs.
Dus waarde lezer, mocht u een bestuurslid in het wild tegen het lijf
lopen, klamp hem of haar aan en zeg dat het wat u betreft en Heren 3
zelf ook nu of nooit is. Mocht deze lobby slagen dan wacht u
natuurlijk een leuke attentie op het Heren 3 bar festijn in het eerste
kwartaal van 2008.
Ik geef "de pen" door aan mijn al eerder genoemde( zo'n beetje de
personificatie van Heren 3, tevens aanvoerder en literair talent) zeer
gewaardeerde Heren 3 collega
Ron van Gemert (1).
Jurgen Pleinhout (7).
P.S. De hier gebruikte gegevens zijn gedeelten uit een volledig
onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau "de luie hond". Het
gehele onderzoek is te bekijken op de web site van boven getekende:
J. Kleinhaut@ Bora Bora.nl.
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Heren 2
Door Michael
Wij hebben momenteel een fijne solide plek in de top van het
klassement bereikt. Tijdens de aanstaande winterstop kunnen wij ons
dus met een gerust hart te goed doen aan al het lekkers dat die kerst
meneer bij ons op tafel zet of wat vadertje tijd aan oliebollen weet te
bakken.
Het oplossen van spelers tekorten, trainingsachterstanden, plannen
van het team uitje en lekke ballen stellen we lekker uit naar volgend
jaar. Want dat jaar zal vast ook wel weer twaalf maanden met
allemaal dagen hebben en daartussen zullen vast nog wel wat dagen
zitten waar je niks beters te doen hebt.
Rest mij dit jaar nog slechts het volgende:

Uit naam van heel de harde kern van
heren 2 allemaal een heel fijn en leuk
en groots en winnend en zalig en mooi
en geinig en aanwezig en zonnig en
warm en lang en gezond en zondig en
beter en inhalig en verdiend en
tienvingerig

2008
toegewenst.

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: 06-10916351
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

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)
woensdag
17.30-18.30 (zwemtraining)
vrijdag
20.15-21.15 uur Boerhaavebad
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, 6
maandag
21.45-23.00 uur Boerhaavebad
disndag
19.00-20.00 uur Boerhaavebad
woensdag
22.00-23.00 uur Boerhaavebad
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