De Waterdroppels

Nummer 2
februari 2008
Jaargang 68

De Waterdroppels

Redactie
Michael W oolthuis
Vaste medewerkers
Familie Tijman
Robbert Henrichs
Kopij
De W aterdroppels wordt
samengesteld uit kopij
geschreven door en voor
DW T'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte
welkom.
Als uw bijdrage voor de
vijftiende van de maand
binnen is dan staat het al
in het eerst volgende blad.
De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
artikelen aan te passen
en/of in te korten.
Kopij kan je opsturen:
T.a.v. M W oolthuis
Glasblazersstaat 19
2011 AP Haarlem
of e-mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

De Waterdroppels is het officiële
tijdschrift van de Haarlemse
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en komt tien keer per jaar uit.

In dit nummer:
Van de zwemwerkgroep. . . . . . . . . . . . 2
W edstrijdkalender februari en maart 2008;
Speedo Zaandam; Verjaardagen februari
2008; Competitie deel 3

Van de polocommissie.. . . . . . . . . . . . . 6
W ijzigingen toernooien minipolo;
W edstrijden in Februari

Wie is er 14 en 15 december 2007
geslaagd?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zuyderzee Masterscircuit.. . . . . . . . . . 14
De Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ons clubhuis ?!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Reclame
Teun W eustink
Tel. 023 -531 11 78
DW T website:
www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

DWR - Slangenpuzzel. . . . . . . . . . . . . 19
Informatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2

Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Alweer februari 2008. Dus we hebben de kerstvakantie en de eerste
wedstrijden van het nieuwe jaar overleefd. Tussen kerst en Oud &
Nieuw hadden onze zwemmers lekker vrij en op 2, 3 en 4 januari
gingen wij 's ochtends trainen in de Planeet. Een goede opkomst
bracht drie mooie trainingen met zich mee. Helaas waren er
organisatorische problemen en kon het ontbijt op woensdag en
donderdag niet doorgaan. Onze excuses hiervoor.
Nu gaan de ogen weer vooruit en gaan we de voorbereidingen voor
het Paastoernooi aanvangen. De werkgroep en vrijwilligers hebben er
al enorm zin in, hopelijk de zwemmers ook. Ga alvast maar hard
oefenen voor de Play Back Show, want de prijzen zijn niet mis!
Groetjes van de zwemwerkgroep.

Wedstrijdkalender februari en maart 2008
Datum
3 februari
10 februari
17 februari
9 maart
11 maart
23-24 maart
30 maart

Wedstrijd
Meerkamp deel 2
Kring Sprint
(alleen bij behalen limieten)
Regio meerkamp deel 3
Competitie deel 4
Speedo deel 4
PAASTOERNOOI
Meerkamp deel 3

Plaats
Haarlem (Boerhaave)
Purmerend
Haarlem (Planeet)
Haarlem (Planeet)
Zaandam
Haarlem (Boerhaave)
Castricum

Speedo Zaandam
Een klein groepje DWT-ers ging naar Zaandam voor de Speedo op
16 december. Michael won de 50m vlinderslag en de 100m
schoolslag. Moreno zwom de moeilijke 200m wisselslag en de 100m
vrije slag.
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Verjaardagen februari 2008
18
19
21

Danielle Twigt (15)
Soufiane Ridouani (12)
Gijs Thoolen (11)

Van harte gefeliciteerd!!!

Kringwinterkampioenschappen
Op zondag 6 januari werden de kring winter kampioenschappen
verzwommen. Voor DWT hadden Michael, Anouk, Daphne, Wouter
en Dennis zich geplaatst middels de benodigde limieten.
Michael werd eerste in zijn leeftijdsklasse van Noord-Holland. Hij
won de 100m wisselslag en werd 2de op de 50m vlinderslag. Over
beide afstanden gezamenlijk was hij de snelste en kreeg dus het goud
omgehangen. Wouter zwom 2 maal helaas ver boven zijn tijd en
werd overall 10de. Dennis kwam ook niet bij zijn PR's in de buurt,
maar zwom toch mooi mee met de snelste mannen van
Noord-Holland, hij werd overall 14de. Daphne zwom PR's op de
100m wisselslag en 100m vlinderslag, van respectievelijk 0,8 en 1,4
seconden. Overall werd zij 9de.
Anouk zwom een PR van bijna 3 seconden op de 100m wisselslag en
bijna 6 seconden op de 100m vlinderslag, toch niet haar favoriete
afstand. Overall werd zij 5de.

Competitie deel 3
Zondag 13 januari was de Slag in Zaandam het strijdveld voor
competitieronde 3. De totaalstand is nog niet bekend op het moment
van schrijven, maar wellicht komt dat weer in het volgende clubblad,
dat verschijnt vlak voor de 4de ronde, die we in de Planeet gaan
zwemmen. Bij deze competitieronde viel er heel wat te genieten. Wat
dacht u van een PR van 11 seconden op de 100m rugslag voor Romy.
Of Eva, die op 3 afstanden 3 PR's zwom, evenals Bart, die op zijn 2
afstanden 2 PR's zwom. Daphne oversteeg zichzelf op de 50m
vlinderslag. Ze haalde ruim 1½ seconden eraf. Anouk wist op zowel
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de 100m vrij als de 100m rug zichzelf weer een PR cadeau te doen.
Pim (polo) wist zich op de 50m rugslag naar een goede tijd te
zwemmen, zelfs sneller dan zijn leeftijdsgenootjes van de DWT
zwemploeg. Masters Bart de Graaf en Michiel Tonsbeek wisten ook
PR's te zwemmen, ondanks het feit dat ze van de dag ervoor ook al
een wedstrijd in de benen hadden. Hiras en Roland hadden het niet zo
op de 50m rugslag, maar deden het op de 100m wisselslag een stuk
beter, beide PR van 1½ seconden. En last but not least, Soufiane wist
ook op alle 3 zijn afstanden PR's te zwemmen. Debutanten hadden
we vandaag ook: Jorit en Wessel van Geldorp kwamen op de 50m
vrij goed uit de voeten en merkten op de dubbele afstand wat
wedstrijdzwemmen is. Goed gedaan mannen! Anne en Hillay wisten
mooie tijden neer te zetten op de 50m school, 50m rug en 50m vrij.
Echter natuurlijk kunnen er ook altijd weer dingen verbeteren. We
willen jullie namelijk vragen om bij wedstrijden de gehele tijd bij de
ploeg te blijven. Op die manier weet de ploegleiding jullie altijd te
vinden en kunnen jullie je ook optimaal voorbereiden voor jullie
afstanden. Wat verder bij deze competitieronde opviel was dat de
keerpunten, waar de laatste tijd heel veel op getraind is, niet allemaal
zo goed gemaakt werden. Probeer ook tijdens de trainingen deze
goed uit te voren, dan gaat het op de wedstrijd alleen maar
makkelijker.

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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Van de polocommissie
Het is alweer de 2e maand van het jaar en alle teams zijn dus druk
aan het poloën. Zowel successen als nederlagen kunnen op het lijstje
van uitslagen worden gezet. Ook heeft de polocommissie er een
nieuw lid bij, namelijk ikzelf en dit is dan ook mijn eerste zeer zware
taak. Ik ben 16 jaar en zit in aspiranten onder de 17. Ik zit al op
waterpolo sinds ik mijn C heb en dat is dus ongeveer sinds ik 8 was,
mijn moeder weet het beter.
Ik heb mijn eerste vergadering, bij Tessa thuis, reeds bijgewoond en
alle agendapunten aangehoord. Op het lijstje staan (buiten de dingen
die niet supergeheim zijn en waar ik niks over mag zeggen ;-) )
natuurlijk het pinkstertoernooi dat er al weer snel aankomt en een
feest op 8 maart wat natuurlijk heel leuk gaat worden, als we het ons
na afloop tenminste nog kunnen herinneren. Het thema is roze, ter ere
van Ronnie. Hierbij wil ik iedereen heel veel sterkte bij de
wedstrijden wensen en ik hoop dat we er een leuk en voorspoedig
seizoen van gaan maken.
Namens de polocie,
David

Wijzigingen toernooien minipolo
Er zijn een aantal wijzingen ten opzichte van het waterpoloboekje,
hierbij het nieuwe rooster. De veranderingen staan onderstreept.
Datum/Verzamelen Vereniging/Aanvang Zwembad
2 maart 14:30
SG Haerlem 15:00 De Planeet(Haarlem)
(Tijden gewijzigd)
9 maart 12:00
Alliance 13:00
De Slag (Zaandam)
(Geen wijziging)
30 maart 14:30
De Reuring 16:00 Duiderdel(N-Scharwoude)
(Week later)
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Wedstrijden in Februari
Zaterdag 2 februari

Baddienst: Jeroen L.

W.nr

Aanv.

Niveau

Tafelbezetting

VSR

45604 NH.D1E

Pupillen - Aquafit B

18:30

Heren 3

Jeroen L.

20961 D3.HE2

Heren 2 - De Meent 1

19:15

Dames 1

21127 D3.HE4B Heren 3 - De Amstel 1

20:00

Heren 2

20772 D3.DA1

Dames 1 - Triton 1

20:45

Heren 3

45932 NH.HE1

Heren 4 - De Ham 5

21:30

Dames 1

Uitwedstrijden
Niveau
NH.HE3

De Ham 6 - Heren 5

Plaats en bad
De Watering Wormerveer

Zaterdag 9 februari

Aanv.
19:00

Baddienst: Eddy

W.nr Niveau
45833 NH.B4
20774 D3.DA1

Aanv Tafelbezetting VSR
Aspiranten-WZ&PC-PurmerendB 18:30 Heren 1
Raymond
Dames 1 - Alliance 3
19:15 Dames 2

1567

Heren 1 - S.G. Ymond 2

B.H4A

20:00 Dames 1

45866 NH.DA1 Dames 2 - Z.V. Hoorn Aurik 1

20:45 Heren 1

46038 NH.HE3 Heren 6 - Noordkop 3

21:30 Dames 2

Uitwedstrijden
Niveau
NH.D1E

De Ham F - Pupillen

Plaats en bad
De Watering (Wormerveer)

Aanv.
16:00

NH.HE3

Aquafit 1 - Heren 5

De Witte Brug (Castricum)

18:15

D3.HE2

ZWV-Nereus 3 - Heren 2

De Slag 1 (Zaandam)

19:15

D3.HE4B

Z.V. Hoorn Aurik 2 - Heren 3

De Waterhoorn (Hoorn)

20:30

Zaterdag 16 februari

Baddienst: Tessa

W.nr Niveau
45610 NH.D1E Pupillen - Alliance H

Aanv Tafelbezetting VSR
18:30 Dames 3
Frank

20779 D3.DA1

19:15 Heren 3

Dames 1 - VZC- E&P 1

45867 NH.DA1 Dames 3 - Alliance 5

20:00 Dames 1

21133 D3.HE4B Heren 3 - S.G. Ymond 5

20:45 Dames 3

Uitwedstrijden
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Niveau
NH.B4

Alliance C - Aspiranten

Plaats en bad
De Slag 2 (Zaandam)

Aanv.
15:15

NH.HE3

ZWV-Nereus 5 - Heren 6

De Slag 2 (Zaandam)

16:45

B.H4A

ZWV-Nereus 1 - Heren 1

De Slag 2 (Zaandam)

19:00

NH.HE3

De Bron 3 - Heren 5

De Kloet (Grootebroek)

19:15

NH.HE1

De Bron 2 - Heren 4

De Kloet (Grootebroek)

20:00

Zaterdag 23 februari

Baddienst: Ronnie

W.nr Niveau
45940 NH.HE1 Heren 4 - DAW Finenzo 4

Aanv Tafelbezetting
18:30 Heren 1

20973 D3.HE2

Heren 2 - S.G. Haerlem'04 5 19:15 Heren 4

1580

Heren 1 - Oceanus 1

20:00 Heren 2

46046 NH.HE3 Heren 6 - De Bron 3

20:45 Heren 1

B.H4A

VSR

Uitwedstrijden
Niveau
D3.HE4B

Plaats en bad
Sportfondsenbad Oost
(Amsterdam)

Het Y 4 - Heren 3

Zaterdag 1 maart
W.nr Niveau
45839 NH.B4
20788 D3.DA1

20:00

Baddienst: Dana

Aspiranten - S.G. Ymond C

45872 NH.DA1 Dames 3 - AZVD 1

Aanv.

Aanv Tafelbezetting
18:30 Dames 1

VSR

19:15 Heren 3

Dames 1 - De Duinkikkers 1 20:00 Dames 3

21141 D3.HE4B Heren 3 - AZVD 1

20:45 Dames 1

Uitwedstrijden
Niveau
NH.D1E

Alliance J - Pupillen

Plaats en bad
De Slag 1 (Zaandam)

NH.DA1

De Ham 2 - Dames 2

De Watering (Wormerveer) 17:30

NH.HE3

AZVD 3 - Heren 6

De Watering (Wormerveer) 18:15

NH.HE1

De Ham 4 - Heren 4

De Watering (Wormerveer) 19:00

NH.HE3

Aquarius 2 - Heren 5

Sportf. De Wiel (Schagen)

19:30

Watervlo 1 - Heren 1

Fletiomare (Vleuten-De
Meern)

20:00

B.H4A

Uit het Haarlems Dagblad

Aanv.
14:00
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Wie is er 14 en 15 december
2007 geslaagd?
Door: Harrie van Geldorp.
Op vrijdagavond tijdens het lesuur 18.30u-19.30u werd er voor de
zwemvaardigheid 1 - 2 - en 3 weer diploma zwemmen georganiseerd.
Er zijn dit keer 19 kinderen die gaan proberen hun diploma te halen.
Ze hebben hiervoor hard geoefend, want het is zwaarder en
uitgebreider dan een A, B of C-diploma. De meeste kinderen zullen
wel een beetje zenuwachtig zijn. Sommige kinderen krijgen hun
lessen in de Planeet en moeten afzwemmen in het Boerhaavebad.
Gelukkig zijn er wel bekende gezichten vanuit de Planeet aanwezig
om ze te begeleiden. Vol goede moed gaat om half 7 de eerste van
start en een uurtje later heeft iedereen zijn of haar programma
afgewerkt. Na overleg van degene die moeten beoordelen tijdens het
afzwemmen volgt het verlossende woord: IEDEREEN IS
GESLAAGD!!!!
De lesgevers feliciteren de volgende leden met het behalen van hun
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diploma
Zwemvaardigheid 1 Zwemvaardigheid 2 Zwemvaardigheid 3
Ilena Roelofsen
Damla Demir
Shine Koopman
Marijn Bosscher
Brahim Ridouani
Jeffrey Camphens
Maarten Jankie
Bourmal Zohair
Bourmal Soufian

Debby Ravenzwaaij
Carlijn Bakker
Esmee Bakker
Anouschka Buis
Hugo Vaartjes
Kenly Hasham

Nelleke Bouman
Madelon Huybens
Jonathan Heppener
Esmee van 't Hoff

Op zaterdagochtend 15 december werd er tussen 8.00 en 10.00uur
afgezwommen voor de A, B en C diploma's. De tribune zit ondanks
het vroege uur vol met vaders, moeders, opa's, oma's, broertjes en
zusjes en misschien ook wel vriendjes en vriendinnetjes. Dat is
zweten geblazen. De kinderen worden per diploma binnen geroepen
en naar hun plaatsen gebracht. Na ongeveer 5 kwartier zat het erop en
tijdens het wachten op de uitslag was er een demonstratie synchroon
zwemmen. De 5 kinderen van synchroon zwemmen deden wat
oefeningen voor en daarna mochten de diploma zwemmertjes het
proberen na te doen. Dat vonden ze erg leuk. Na het synchroon
zwemmen volgde de uitslag en......... ook vandaag zijn alle diploma
zwemmers GESLAAGD!!
Ook zij worden door de lesgevers van harte gefeliciteerd met het
behalen van hun diploma
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A-diploma

B-diploma

Bastiaan Nuyten
Ruben Hazeleger
Melanie van Hout
Wessel van Eeden
Elsa de Vilder
Laila Bouzani
Demir Tugce
Lenne Voetelink
Tijn van Nelfen
Mohamed Ben Haddi
Ashley Nink
Frederique Thijssen
Robina Negenman
Rumeysa Yildiz
Ilhame El Khadir
Loes Voskuil
Nick van der Meer
Tristan Woolthuis
Someyye Yildiz
Myrthe Bakker
Isa Handgraaf
Anna Ender
Daan Selles
Neeltje Funnekotter
Wessel Alders
Delano Hekelaar
Chantal van Breugel Daan Mengerink
Sep Amelung
Roemer Boogers
Erdem Avar
Manaf El Halouat
Silvan Wolff
Dana van der Putten
Ilse van Goch
Zeinab Boulakhrif
Sam Holten
Nienke Matzinger
Jasmijn Vellekoop
Liselot van Tilt
Jelle Schendstok
Ruby Hobson
Samrawit Tesfamariam
Eefje Duyvis
Bradley Wildschut
Sofie Matzinger

C-diploma
Sil Negenman
Sven Visser
Kimberley Sprengers
Bas Kruijer
Brian Wildt
Marouane Bouskla
Murat Altintas

En nu maar hopen dat ze doorgaan met zwemmen bij DWT. Hetzij
voor een volgend diploma of voor waterpolo, synchroonzwemmen of
wedstrijdzwemmen. Mogelijkheden genoeg en wij zien uw kinderen
graag terug.

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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Zuyderzee Masterscircuit
te Zwolle.
Door: Corine Kalbfleisch
Op zaterdag 12 januari 2008 haalde Michiel Tonsbeek mij met de
auto af en even later haalden wij Bart de Graaf af. Even na half elf
waren we op weg naar Zwolle waar de wedstrijden tweede wedstrijd
van bovenvermeld circuit plaatsvond. De organisatie werden
gehouden in het Aa-bad en de was in handen van "Swol 1894". Deze
ploeg was met ruim 30 zwemmers aanwezig. Er deden vandaag 47
verenigingen mee, ruim 200 deelnemers. Het absolute hoogtepunt
van deze dag was het zwemmen van ons oud D.W.T.-lid Mathilde
Vink (D 50+).
Zij zwom Europese records op de 100m. vlinderslag in 2.44,- min.
Klasse van haar!!
Onze resultaten waren:
Heren 45+:
Bart:
100 m.
vrije slag in
50 m.
schoolslag in
25 m.
vrije slag in
Michiel: 100 m.
vrije slag in
200 m.
schoolslag in
200 m.
wisselslag in
Dames 55+:
Corine : 200 m.
schoolslag in
50 m.
schoolslag in
25 m.
vlinderslag in

1.19,5 min. P.R.
0.42,4 min.
0.17,2 min.
1.34,- min.
3.47,- min. P.R.
3.52,4 min. P.R.
3.58, 3 min.
0.45,8 min. P.R.
0.21,1 min.

Met enige P.R.'s en een tevreden gevoel waren we voor helf acht
weer thuis. Nu zien we uit naar de Open Ned. Masters
Kampioenschappen in Eindhoven.
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De Pen
Ik wilde in eerste instantie net als mijn voorganger
een greep uit de oude doos doen en daarmee een
vergeten rubriek nieuw leven in blazen. De rubriek
"roept u maar" schoot mij te binnen. Voor de
jongeren onder ons een voorbeeldje van wat 'roept
u maar' inhoud:
Johan Selles: Hij heeft een eigen kijk op het waterpolospel
Heeft volgens hem altijd gelijk (echt wel!)
De bionische man heeft een slechte knie tot onze spijt
En is op het land als in het water zijn snelheid kwijt
Hij scoort uit een onmogelijke hoek
En heet dus de tovenaar van Velserbroek
Helaas heb ik over dit voorbeeldje alleen al een week gedaan en ik
heb nog negen medespelers. Dit vind ik dus te lang duren. Wat dan te
doen met deze rubriek. Wacht eens even. Frank Muylaert heeft een
voorstel gedaan voor het stroomlijnen van De Pen. Als ik daar nu
eens op terugval dan ben ik lekker snel klaar.
Stel jezelf even voor
Ik ben Ton van Gemert. Het broertje van Marcel van Gemert en de
oom van Pim Hendriks. Ik ben inmiddels 42 jaar oud. Ik ben op 11
maart aanstaande 12,5 jaar getrouwd met Irene (Marcel: zet de datum
alvast in je agenda dan vergeet je het niet). Mijn zus, Sandra, heeft
vroeger ook waterpolo gespeeld bij DWT. Ik heb twee zonen, Diego
en Michael. Mijn hoop is dat zij ook waterpolo zullen gaan spelen
(dan hoef ik niet 's winters in de kou langs de lijn te staan).
Sinds wanneer ben je lid van DWT en hoe is dat zo gekomen?
Ik heb geen idee vanaf wanneer ik lid ben van DWT. Ik weet wel dat
mijn vader (Mart van Gemert) lid was en dat ik via die weg ook lid
ben geworden. Natuurlijk eerst leszwemmen en daarna waterpolo. Ik
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weet ook dat ik al een jaar of 7 was toen ik voor mijn zwemdiploma
ging. Dus ik ben waarschijnlijk al 35 jaar lid van DWT.
Wat doe je zoal binnen de vereniging?
Ik heb meerdere dingen binnen de vereniging gedaan. Ik heb een paar
jaartjes het clubblad gestencild. Heb ik de jeugdwerkgroep en de
waterpolocommissie gezeten. Daarnaast heb ik zo'n beetje in elk
team gespeeld dat aanwezig was, zoals 1, 2, 4, 6, pupillen en heren
jeugd. En ik heb nu het allerhoogste bereikt dat in een mensenleven
te behalen is: Speler en Aanvoerder van Heren 3. Keeper ben ik al
mijn hele waterpolo carrière. Ik ben keeper geworden nadat ik mijn
eerste wedstrijd als veldspeler niet goed beviel.
Wat was je (absolute) hoogtepunt binnen DWT?
Op zaterdag 13 juni 1987 heb ik Irene ontmoet op een feest in het
clubhuis van DWT. Zij was (en is nog steeds) een vriendin van
Monique Leenders. Irene ging met Monique mee naar het feest. En
sindsdien hebben we een relatie met elkaar. Maar dit alles valt in het
niets met het behalen van de ultieme post binnen DWT: Aanvoerder
van Heren 3 (en dat zonder eerst in het bestuur te zitten!!)
Zijn er ook dieptepunten?
Voor het eerst in mijn 30 jaar waterpolo bestaan heb ik een zeer
gemene overtreding begaan. Op 7 oktober 2007 heb ik in een
wedstrijd mijn rechter elleboog op de neus van een tegenstander
geplaatst. De rest van de wedstrijd hebben we moeten spelen met een
man minder. Dit is de enige wedstrijd van deze helft van het seizoen
die we niet gewonnen hebben. We speelde gelijk tegen de onderste.
Ter informatie voor de Heren 3 spelers: op 2 februari om 20:00 uur
spelen we onze eerste wedstrijd van de tweede helft van het seizoen
tegen De Amstel 1 in het Boerhaavebad.
Aan wie geef je de pen door?
Ik geef De Pen door aan de Tovenaar van Velserbroek.
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Ons clubhuis ?!
Nu alle leuke en gezellige feestdagen achter de rug zijn, vindt de
clubhuis commissie het tijd worden om weer eens een stukje te
schrijven over het wel en wee in ons clubhuis.
Afgelopen jaar zijn er weer tal van gezellige dingen georganiseerd
waarbij er gebruik gemaakt is van het clubhuis. Sommige dingen
worden georganiseerd door de clubhuis commissie, maar ook
werkgroepen organiseren evenementen in ons clubhuis voor hun
eigen sporttak. Al deze dingen dragen bij aan het gezellige
DWT-gevoel en zijn dus ook nodig om DWT te laten bestaan. De
clubhuis commissie hoopt dan ook dat het clubhuis in 2008 weer
vaak en veel gebruikt wordt voor dit soort zaken.
Een ander zeer iets wat bijdraagt aan de 'welvaart van DWT' zijn
natuurlijk de clubavonden. Wie heeft daar nu nog nooit gebruik van
gemaakt? Dat bakkie koffie op vrijdagavond als de kinderen leren
zwemmen of een biertje na (of voor) de waterpolo wedstrijden op
zaterdagavond. Maar natuurlijk ook weer even bijpraten met diegene
die je al even niet gesproken hebt of een gezellig praatje met de
barman of -vrouw. Een groot sociaal gebeuren binnen de muren van
ons clubhuis
Eind november heeft de penningmeester de getallen van het eerste
half jaar op een rijtje gezet. Na wat minder jaren was de hoop op
mooie getallen groot. Helaas is dit het eerste halve jaar niet gelukt en
dat geeft de commissie een flinke zorg erbij. Wat kunnen we in 2008
gaan veranderen om deze hoop op mooie cijfers eens werkelijkheid te
laten worden?
Wij kunnen u vertellen dat hier heel hard over nagedacht wordt, want
we zitten allemaal niet te wachten op prijsverhogingen (dat gebeurd
overal al, maar liever niet in ons clubhuis).
Maar u als lezer van het clubblad en dus DWT-lid kunt ons ook
helpen.
Bent u op vrijdagavond in het clubhuis omdat de kinderen moeten
zwemmen, kom gezellig een vers bakkie koffie halen bij een van
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onze barmannen. Voor 80 eurocent krijgt u er gratis suiker en melk
bij! Mocht u trek hebben in iets anders is dat natuurlijk ook geen
probleem.
Met dit voorbeeld proberen we te vertellen dat de prijzen echt
schappelijk laag zijn in ons clubhuis.
Laten we met zijn allen proberen er een goed jaar van te maken en
dan ook voor ons clubhuis. Dan kan het stukje in het clubblad van
februari 2009 een stuk leuker zijn door te vertellen dat we met zijn
allen ervoor gezorgd hebben dat er mooie getallen staan op het
jaaroverzicht!
De clubhuiscommissie
Mieke, Toos, Patrick, Mitchell, Truus, Paula, Stefan, Wiebe en Ingrid

DWR - Slangenpuzzel
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De laatste letter van het eerste woord is
de beginletter van het tweede woord,
enzovoort. Met de onderstaande
omschrijvingen zul je het moeten doen.
1. een keer per week erin - 3
2. als je er niet in kunt staan - 4
3. beginnende poloers/polosters - 8
4. omgekeerd hemellichaam - 3
5. zo begin je met onze sport - 7
6. nooit in de buurt hiervan gaan
zwemmen - 4
7. doorzichtige stof - 5
8. maakt een pad nat - 5
9. daar valt een prijs op - 6
10. dat is … .. (doelpunt) - 4
11. in mei met wind in de Houtvaart
en zonder punt 4 - 3

Oplossing puzzel Crypto Ruit:
E - me - rem - riem - reims - misser - kerstmis - striem - stier - riet - rit - ti - t

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:
Boerhaavebad vrijdag
uurleider
Walter Bakker
17.30-18.30
ABC

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

Uurleider
Tel:
18.30-19.30

Petri van Dijk
023-5257151
zwemvaardigheid 123

Planeet zaterdag
uurleider
Harrie van Geldorp
tel:
023-5244319
1e uur 8.00-9.00
ABC
2e uur 9.00-10.00
A en B, zwemvaardigheid 123
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
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.15-08.45 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo / Pupillen
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten
dinsdag
19.00 - 20.00 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 t/m 6
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad

© Zwemvereniging De W atertrappers
www.dewatertrappers.nl
www.dwt-haarlem.nl

