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Uitnodiging 77e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 77e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 17 april 2008.
Aanvang 20.00u in ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.
Waarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze
vergadering krijg je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het
kader en bestuur allemaal doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook
jouw stem te laten horen.

Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een e-
mail te sturen naar onze penningmeester Nic den Braven:
penningmeester@dwt-haarlem.nl.

Namens het bestuur,
Teun Weustink
Secretaris

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2007: 507
Nieuwe leden: 138
Opzeggingen: 153
Aantal leden per 1 januari 2008: 492

Agenda Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter: Walja Karten
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Notulen 76e Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2007 
• Bespreking jaarverslagen

• - werkgroep clubhuis
• - werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
• - werkgroep waterpolo
• - werkgroep synchroonzwemmen 
• - werkgroep wedstrijdzwemmen
• - bestuur

• Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
• Benoeming nieuwe kascommissie
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• Bestuurssamenstelling
• Uitreiking SENDENBEKER

• PAUZE 
• Begroting 2008
• Bespreking Jaarplannen 2007/2008
•  Presentatie Jaarplannen 2008/2009
•  Rondvraag*
•  Sluiting

•
*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per
email : bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post naar:  Roemer
Visscherstraat 185, 2026 TR, Haarlem.

Notulen 76e Algemene Ledenvergadering d.d. 19
april 2007
Datum: 19-4-2007 
Locatie: Clubhuis 

Aanwezig Bestuur:
Walja Karten (voorzitter)
André Visser (vice-voorzitter)

Teun Weustink (secretaris) 
Ingrid Lommerse (Kader & Opleidingen)
Nic den Braven (penningmeester)
Fokkelina Wiersma (communicatie & PR)

Bericht van verhindering:
Sabine Roozen 
Diana den Braven
Theo van Giezen

Aanwezig Leden:
Corine Kalbfleisch
Yvette Roozen
Peter van de Bor
Robbert Henrichs
Ronnie Westerhoven
Robin Teurlings
Rob Goedkoop
Toos Goedkoop
Petri van Dijk
Edith Piers

Susan van Meurs
Dennis de Graaf
Paula Lommerse
Anneke Veen
Lisette de Boer
Bart Wever
Mieke Goedkoop
Thijs Weustink
Kitty Ungureanu
Dana Ungureanu

Aart Romeijn
Inge Romeijn
Harrie van Geldorp
Ebelien Brander
Annette Knape
Anke Nulkes
Hayo Stam
Eddy Roosen
Linda Visser
Tessa Wijckmans
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Siep Visser Nancy Castricum Paula Lommerse

Opening door de voorzitter: Walja Karten
1 Ingekomen stukken en mededelingen
Het ledenbestand overzicht klopt niet; dit moet zijn:

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2006: 470 
Nieuwe leden: 153 
Opzeggingen: 116 
Aantal leden per 1 januari 2007: 507 

2 Notulen 75e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2006 
Notulen worden vastgesteld
3 Bespreking jaarverslagen
Jaarverslagen worden vastgesteld.
4 Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
Er is een verlies; dit is van tevoren voorzien vanwege reserveringen
(scorebord, geluidsapparatuur) en achterstallige facturen van de kring.
Paula Lommerse merkt op dat verlies nooit op de debet zijde mag worden
vermeld. De kascommissie bestaande uit Sabine Roozen en Bart Wever
zijn akkoord en verlenen de penningmeester decharge. 
5 Benoeming nieuwe kascommissie
Voor 2008 bestaat de kascommissie uit Bart Wever en Robbert Henrichs.
Reserve is Siep Visser.
6 Wijziging bestuurssamenstelling
Fokkelina Wiersma (communicatie & PR) neemt afscheid. Zij heeft zich
onder andere ingezet voor de website, maar haar functie heeft niet gebracht
wat ze er van verwachtte. Nic, Walja & Teun zijn formeel aftredend en
stellen zich weer verkiesbaar en worden door de ALV herkozen. Er is reeds
gezocht naar versterking, maar tot op heden nog geen concrete kandidaten.
7 Uitreiking SENDENBEKER
De beker (die dit jaar virtueel wordt uitgereikt vanwege ziekte graveur)
wordt toegekend aan de werkgroep synchroonzwemmen vanwege de groei
in leden en prestaties.
7b 25 jaar lid
Een traditie dat 25 jaar (aaneengesloten) leden van DWT in het zonnetje
worden gezet. Dit jaar een lid: Hayo Stam.

PAUZE 
8 Begroting 2007

• Ten opzichte van 2006 extra posten en meer uitsplitsingen voor
helderheid. Eenmalig.

• Kosten afzwemmen gaat van €6 naar €8.
• Reserveringen voor kopieerapparaat & scorebord
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In 2007 geen contributie-stijging dit legt het bestuur vanwege toenemende
kosten badhuur de volgende contributie verhoging voor aan de ALV:

• Sportsector: per kwartaal van  €51 naar €53
• Leszwemmen: €40 naar €42; €28.6 naar €30; €22 naar €23

De ALV stemt in met de contributie-verhoging per 1-1-2008.
9 Bespreking Jaarplannen 2006/2007

• Jaarplan Interne doorstroming: Er is een jeugdraad opgericht;
verbeteringen mbt interne doorstroming (leszwemmen naar
sportsectoren & meedoen bij meerdere sportsectoren) staat onder
leiding van André.

• Jaarplan Evaluatiegesprekken: wegens geen tijd naar 2007-2008.
• Jaarplan Financieel beleid: financieel draaiboek is opgesteld.

Handig voor o.a. Penningmeesters en leden van de kascommissie.
• Jaarplan Benutting Accommodatie: omgezet naar

haalbaarheidsonderzoek seniorenzwemmen.
• Jaarplan Voldoende toezicht: moeilijk onderwerp; toezichtplan bij

leszwemmen ingevoerd. Ook binnen BHZ is dit aandachtspunt.
Waar liggen de verantwoordelijkheden bij toezichthouden, wat is
voldoende toezichthouden (Waterpolo Heren versus het eerste
badje) zijn moeilijke vraagstukken. Ingrid is en blijft hier mee
bezig.

10 Presentatie Jaarplannen 2007/2008
• Jaarplan Pilot master zwemmen: Onderzoek of er animo is voor

masterzwemmen. Naam blijkt wat ongelukkig gekozen; bedoeld
wordt seniorenzwemmen.

• Jaarplan Evaluaties met het kaderleden: Communicatie met
traininggevend kader verbeteren. 

• Jaarplan Elektronische Nieuwsbrief: Snellere en efficiëntere
interne communicatie. 

• Jaarplan Kleding Kader: Kader beschikt over representatieve
bedrijfskleding. Dit is het vertrekpunt; kan ook tot clubkleding
leiden.

• Jaarplan Follow Up 2005-2007; afronden restpunten voorgaande
jaarplannen.

11 Rondvraag
• Vraag zwemwerkgroep met betrekking tot verenigingsbadmutsen.

Deze vraag zal in een voorzittersoverleg worden behandeld.
12 Sluiting
Walja dankt een ieder voor zijn/haar komst; sluiting 21.30u.
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Jaarverslag werkgroep
Clubhuiscommissie
In dit verslag beginnen we met het doorgeven van de wijzigingen in onze
commissie. Paula Lommerse heeft aangegeven, na vele jaren, te gaan
stoppen als penningmeester van de clubhuiscommissie. Truus Muylaert is
haar vervangster en beide zijn in 2007 al begonnen met het overdragen van
alle taken. Om deze overgang goed te laten verlopen is Paula ook in 2008
op de achtergrond aanwezig om Truus en de rest van de commissie te
helpen waar nodig. Verder is Mitchell ons team komen versterken als
algemeen lid. Wij hebben voor een jonger lid gekozen (15 jaar) om beter
op de hoogte te zijn van wat er bij de jeugd speelt. Dit omdat het een
belangrijke groep is om te betrekken bij alles wat zich in en rond het
clubhuis afspeelt. 
Zoals al eerder in het clubblad te lezen was hebben we op de
zaterdagavonden waterpolo-teams achter de bar staan. Dit zorgt niet alleen
voor meer drukte in het clubhuis en dus meer gezelligheid, maar ook voor
een betere bezetting. Er kan namelijk altijd wel iemand van een heel team.
De smoesjes dat iemand echt geen vervanging heeft kunnen regelen kan nu
echt niet meer. Ook bij het wedstrijdzwemmen is er e.e.a. gewijzigd. Bij de
thuiswedstrijden staat er nu iemand van wedstrijdzwemmen achter de bar.
Hierdoor is het meer  'eigen' en is het voor onze commissie niet meer nodig
om aanwezig te zijn. De bardiensten op de vrijdagmiddag verlopen ook
soepeltjes dankzij “de heren”. Ook in 2007 hebben ze ons goed bijgestaan.
Er zijn het afgelopen jaar veel activiteiten geweest. Het Sjoeltoernooi met
als winnaar Ilona Zeilmaker, het jaarlijkse waterpolofeest met voor het
eerst live muziek, natuurlijk het paas- en pinkstertoernooi, wijnproeven en
natuurlijk mag de kerstbingo niet ontbreken in deze opsomming.
Knorrie (het rode spaarvarken) heeft het dit jaar ook weer goed gedaan.
Eind 2007 zaten we op een totaal bedrag van ruim vierhonderd euro. We
sparen gewoon lekker door dus wees gul en geef aan Knorrie! (hij staat op
de bar).
2007 was wat ons betreft een gezellig jaar met veel activiteiten en wij
hopen dat alle DWT leden het hiermee eens zijn. Rest ons nog bij deze alle
barvrijwilligers te bedanken voor het afgelopen jaar en zien we iedereen
graag terug in 2008.

De clubhuiscommissie 
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Jaarverslag werkgroep JREZ
De J-REZ bestaat vandaag de dag uit vier personen, te weten Petri van
Dijk, Harrie van Geldorp, Ger Buis en Edith Piers. Helaas heeft Nic den
Braven afscheid van ons genomen.
Het Boerhaavebad is versterkt met :
Antoinette Wigman (badje 3), Martine Rohling (badje 3), Jill (badje 1),
Merel Visser (badje 1) en Evelien Visser (A-zwemmertjes).
Helaas hebben zij ook afscheid moeten nemen van:
Frank Muylaert, André Visser, Michel Crolla, Edith Piers, Sanja van Dijk
en Patrick de Haan.

De Planeet is versterkt met:
Linda Visser (B-zwemmers) en Herman Lanfemeier (badje 4)
Helaas hebben we hier afscheid moeten nemen van Arno Habraken en
Nicole Mengerink.  

We worden tegenwoordig ook door het jonge kader goed
vertegenwoordigd.
In de Planeet zijn dit Sophie Antonisse, Aurora Piers, Etienne Piers en Jorit
van Geldorp en 
in het Boerhaavebad zijn dit Jorrit Bakker, Jil Hendrix en Merel Visser.
Dit jaar hadden we een activiteit georganiseerd, te weten Apenkooien. We
hebben met 23 kinderen een geweldige middag gehad.

Het aantal afzwemmers van 2006 zijn:
• Voor het diploma A zijn 56 kinderen geslaagd
• Voor het diploma B zijn 56 kinderen geslaagd
• Voor het diploma C zijn 34 kinderen geslaagd

Voor het afzwemmen van Zwemvaardigheden Nieuwe stijl zijn voor
• Zwemvaardigheid 1 zijn 19 kinderen geslaagd
• Zwemvaardigheid 2 zijn 10 kinderen geslaagd
• Zwemvaardigheid 3 zijn 6 kinderen geslaagd.

Namens de J-REZ:
Petri van Dijk, Ger Buis, Harrie van Geldorp en Edith Piers.

Jaarverslag werkgroep
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waterpolo
Tweeduizendenzeven was voor de polocommissie weer een roerig jaar. Er
is weer van alles gebeurd en georganiseerd. De belangrijkste taak die de
polocommissie zich heeft gesteld is het organiseren van trainingen en
wedstrijden. Gelukkig is het ook in 2007 weer gelukt om met hulp van vele
vrijwilligers meer dan honderd wedstrijden tot een goed einde te brengen.
Ook is er weer meer dan 300 uur met veel plezier getraind.

DE COMMISSIE
Ook dit jaar zijn er weer een aantal wijzigingen in de commissie geweest.
Na vele jaren trouwe dienst heeft onze redacteur, Thijs Weustink de
polocommissie verlaten. Wij bedanken hem nogmaals van harte voor alle
jaren trouwe inzet! Zijn wekelijkse tocht naar de brievenbus, zijn scherpe
pen en zijn gulle hand van doneren van gratis letters zullen we niet snel
vergeten.
Om dit verlies op te vangen hebben we Ronnie Westerhoven en Tessa
Wijckmans bereid gevonden om toe treden tot de commissie. Vanaf
september 2007 is onze taakverdeling als volgt:

Eddy Roosen: voorzitter en het aanspreekpunt voor de
herenafdeling;

Dana Ungureanu: vice voorzitter en aanspreekpunt voor de
damesafdeling;

Ronnie Westerhoven: secretaris
Lisette de Boer: penningmeester, clubblad en website;
Rob Goedkoop: jeugdcoördinator;
Robbert Henrichs: minipolo en algemene zaken
Tessa Wijckmans: algemene zaken.

TRAINERS
Hans Hogerheide heeft in 2007 de herenselectie getraind. Zowel het team
als Hans zelf waren na het eerste seizoen zo tevreden dat Hans ook het
nieuwe seizoen is gebleven. Het niveau van de herenselectie vertoont dan
ook een stijgende lijn in 2007. 
De eerste helft van 2007 heeft in het teken gestaan van het vinden van een
damestrainer. De polocommissie heeft alles geprobeerd, helaas is het niet
gelukt voor het nieuwe seizoen een vaste hoofdtrainer te vinden. Gelukkig
waren Hans Hogerheide en Ronnie Westerhoven bereid samen de
trainingen te verzorgen. Bart Wever trainde de aspiranten, de pupillen en
minipolo-ers werden getraind door Mieke, Wouter, Tessa, Marjolein,
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Raymond en Paul.

DE TEAMS
De minipolo-ers hebben weer veel ervaring opgedaan tijdens de
toernooien. Er kwamen nieuwe leden bij en de verschillende toernooien in
de regio werden goed bezocht. In oktober is er weer een eigen
minipolotoernooi georganiseerd. De teams van DWT hebben daar alles
gewonnen! 
De pupillen eindigde dit jaar op de zesde plaats. De aspiranten hebben in
2007 hun eerste overwinning geboekt en eindigden op de elfde plaats in
hun competitie.  
Dames 2 en 3 eindigden bijna gelijk in dezelfde competitie. Dames 3 werd
nipt vierde, dames 2 vijfde. Dames 1 werd zonder vaste trainer/ coach toch
vierde.
Heren 4 en 5 draaiden naar tevredenheid in hun competities mee, ze
werden resp. achtste en vierde. Heren 3 werd in hun eerste jaar in het
district zesde. Heren 2 is helaas gedegradeerd. Heren 1 werd tweede op
ruime afstand van nummer 1 en blijft dus in de 4  klasse bond. Een noviteite

in 2007 was de oprichting van heren 6. Een aantal jongeren heeft het
initiatief genomen om wat oud-poloërs terug te vragen en samen een team
te vormen. Dit initiatief juicht de polocommissie natuurlijk van harte toe.

SCHEIDSRECHTERS
In 2006 hebben we weer veel profijt gehad van het relatief grote aantal
scheidsrechters bij DWT. De DWT scheidsrechters hebben in verhouding
tot het aantal teams van DWT veruit de meeste wedstrijden gefloten in de
hele kring Noord-Holland. Hulde dus aan de scheidsrechters.

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Een bloemlezing in vogelvlucht van enkele van onze jaarlijkse activiteiten.
Het opende in maart met een geslaagd feest dat we organiseerden met de
clubhuiscommissie. Er was zelfs een echte live-band. Begin mei hebben we
een inspraakavond georganiseerd voor alle poloërs. Hier konden alle
poloërs hun wensen voor het volgende seizoen uiten.
Natuurlijk organiseerden we ook weer het jaarlijkse Pinkstertoernooi. De
grote stroom aan inschrijvingen en de drukte en gezelligheid toont aan dat
een 1-daags toernooi ook heel goed kan slagen.
Jammer genoeg ging het toernooi voor de aspiranten dit jaar niet door. Ter
vervanging is er in korte tijd een zeer geslaagd kamp in Vogelenzang uit de
grond gestampt.
Er zijn weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder, Ter Apel
en met een hele grote groep: Hasselt.
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In oktober was er ons eigen minipolotoernooi in De Planeet. Tot slot
organiseerden we voor alle jongeren van DWT weer het kerstfeest. Er werd
sjiek gedineerd, gezwommen, gestoelendanst en geswingd.
Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis
voor de toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht,
samenwerking en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen
die DWT een warm hart toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een
ieder die meegeholpen heeft, in het bijzonder de scheidsrechters,
supporters, de ouders van minipolo-ers en aspiranten die telkens weer
bereid waren te rijden naar uitwedstrijden, de enthousiaste trainers en
degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi van welke aard dan ook
hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief
2008 met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!

Dana Ungureanu, Lisette de Boer, Rob Goedkoop, Ronnie Westerhoven,
Tessa Wijckmans, Robbert Henrichs en Eddy Roosen.

Jaarverslag werkgroep
synchroonzwemmen
In 2007 is het jaar goed begonnen. Voor de Nederlandse
Kampioenschappen op 6 en 7 januari had DWT een zwemster
ingeschreven, die zich helemaal naar een plaats in de finale wist te
zwemmen. Daar werd zij 10e, dus telden wij weer mee op Nationaal
niveau. Helaas heeft zij ons verlaten om training te geven bij DAW-
Finenzo. Nu moeten we gaan proberen dat ook de andere meisjes van DWT
goed genoeg worden om op deze wedstrijden uit te mogen komen.
De wedstrijd van 10 februari verliep ook goed. Weliswaar kwamen de
CD’s en bandjes iets later in het zwembad in Alphen aan de Rijn dan de
zwemsters, waardoor we pas later konden starten. Echter de volgende dag
is het hele zwembad daar afgebrand, we denken niet dat dit met elkaar te
maken heeft.
Naar de Synchro Beat op 3 & 4 maart gingen 4 meisjes mee naar Utrecht
en ook naar de NJK was er een zwemster om ons te vertegenwoordigen in
Heerenveen.
De rest van de tweede helft van het seizoen verliep ook heel goed. In
Purmerend hebben we op 17 juni laten zien wat we echt konden. Met 8
keer GOUD, 4 keer ZILVER en 1 keer BRONS gingen de DWT-
Synchroon-meiden weer naar huis. 
Ook hebben zij voor de DERDE keer op rij de Verenigings Competitie van
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Noord Holland gewonnen. De Prinsessenplaat (de prijs in de categorieën
van de allerjongste zwemsters) ging net als vorig jaar net aan onze neus
voorbij: 2  plaats.e

Terwijl de meeste DWT leden van hun zomervakantie zaten / lagen te
genieten, hebben de Synchroonmeiden hun tijd weer doorgebracht in de
Houtvaart. Elke week hebben zij daar weer getraind en oei, wat was dat
water weer koud.
Na de vakantie zijn we begonnen met lenigheids-trainingen, uiteraard op
het droge. Elke donderdag in de Schoter Scholen Gemeenschap in Haarlem
Noord (is weer eens een andere locatie) van 18.00 tot 19.00 uur. Nog niet
al onze meiden weten dat zij dat nodig hebben, maar we gaan ervan uit dat
de rest ook snel mee komt oefenen.
Ons “legertje” officials heeft zich ook weer uitgebreid. Hadden vorig jaar 5
mensen de bevoegdheid 11 gehaald, zijn diezelfde 5 doorgegaan en hebben
zij nu bevoegdheid 10 behaald en mogen zij nu alle Synchroonzwem-
aanloopdiploma’s afnemen. Ook zijn er 5 ouders op de M-cursus geweest
(het uitrekenen van de jury beoordelingen) en ook die hebben allemaal het
examen met succes afgesloten.
Helaas hebben we afgelopen jaar van een paar kaderleden afscheid moeten
nemen. Door tijdgebrek moest Susan er mee stoppen en door
familieomstandigheden en haar eigen gezondheid heeft ook Nancy de
werkgroep moeten verlaten. Wij danken hen hierbij nogmaals voor al het
werk dat zij de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan. Dit betekent
helaas dat de werkgroep nog maar uit 3 leden bestaat en we dus uiteraard al
een poosje op zoek zijn naar uitbreiding. Ook bij de trainers is er een
gemis. Marcel is weg en Linda Otte heeft te kennen gegeven dat ook zij na
het seizoen 2007-2008 ermee gaat stoppen. Dus ook daar is een tekort aan
het ontstaan, waardoor er extra druk op de overgebleven trainers rust.
Gelukkig hebben wij nu 4 moeders die als badrand-ouder meehelpen om de
zwemsters hun figuren te laten oefenen.
Eén pluspunt bij dit trainers-tekort is dat de Kring Noord Holland had
besloten om de traditionele Nieuwjaarsshow een jaar uit te stellen, dus zo
hadden we meer tijd om onze aandacht aan de andere wedstrijden van het
nieuwe seizoen te schenken. 
De DWT badmutsen (rood met in wit het DWT-logo) zijn een succes. De
meeste meisjes hebben er één en dragen die dan ook tijdens het
inzwemmen. Hierdoor is DWT heel goed herkenbaar bij wedstrijden.

De Synchroonwerkgroep. 
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J a a r v e r s l a g      
wedstrijdzwemmen
Het jaar 2007 begon heel sportief. In de eerste week was namelijk meteen
ons nieuwe trainingskamp. Het kwam er op neer dat we 3 dagen lang 2 keer
per dag trainde in de planeet en daartussen allemaal leuk sportieve
activiteiten gingen doen. De kinderen aten en sliepen vervolgens thuis. Dit
concept wat ondanks de wat lage aantal deelnemers een enorm succes en
zeker voor herhaling vatbaar.
Na dit sportieve begin ging de competitie weer verder. Uiteindelijk zijn we
8  geworden over alle competitie. Dit is niet verkeerd, maar het kane

natuurlijk wel beter. Wat opviel waren de vele diskwalificaties waardoor er
regelmatig vele strafseconden werden uitgedeeld. Er werd dan ook tijdens
de training hard aan gewerkt om deze fouten te verbeteren.
Vlak voor het eindige van de competitie hadden we nog een belangrijk
toernooi neer te zetten, het paastoernooi. De voorbereidingen waren al een
tijdje aan de gang maar begin april begon het spannend te worden. Het
toernooi was op 8 en 9 april en was druk bezocht en heel gezellig. Oeza
won en DWT werd 4 . Op dit toernooi was de integratie binnen DWT ooke

duidelijk te zien, naast de gebruikelijke synchroon zwemmers die al
regelmatig met ons mee zwommen deden er ook 8 waterpoloërs mee.
Tijdens dit toernooi werd er door DWT 10 x goud, 17 x zilver en 24 x
brons gewonnen. 
Een maand na dit toernooi was het weer tijd om in Osnabrück aan het
toernooi deel te nemen. Het 2 jaar oude zwembad bleek nog steeds een
prachtig toneel voor een vol zwemweekend. We vertrokken vrijdag middag
en vrijdag avond werden al de eerste afstanden gezwommen. Helaas waren
er geen gastgezinnen en sliepen we met z’n alle in een sporthal. Dit werd
natuurlijk erg gezellig. Het weekend wat hierdoor erg geslaagd, maar wel
erg vermoeiend.
Verder werden dit jaar natuurlijk ook de nodige andere wedstrijden
gezwommen de meerkampen ,speedo’s, sprintwedstrijden en
limietwedstrijden werden goed bezocht. En ook hier werd soms
buitengewoon gepresteerd. De persoonlijke records werden regelmatig
verscherpt en zo af en toe viel er een clubrecord.
Toen de zomer voor de deur stond, begonnen ook weer de
buitenwedstrijden. Hier werd dit jaar meer energie in gestoken en dat
resulteerde in een aantal gezellige weekendjes aan het water. Ook hier
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werden enige medailles naar binnen gesleept.
Na de zomer begon het nieuwe seizoen weer. De verenigingspartners voor
de competitie en meerkampen waren al uitgezocht en de wedstrijdkalender
al aardig gevuld. Bij de training was duidelijk te zien dat een aantal
zwemmers de zomer door had gezwommen. Dit was ook wel nodig, want al
snel stond de eerste competitie ronde van het nieuwe seizoen weer voor de
deur. Hier werd goed gezwommen en na de eerste ronde stonden we 3 . Dee

volgende rondes zijn pas in het nieuwe jaar.
Naast deze sportiever prestaties hebben we met de zwemgroep ook nog wat
leuke activiteiten gedaan. Zo zijn we in februari wezen bowlen, hebben we
met z’n allen sinterklaas gevierd waarbij deze man ook nog op bezoek
kwam en hebben we genoten van een heerlijk kerst diner.

De wedstrijdzwemcommissie

Jaarverslag Bestuur 
Bestuurssamenstelling
Een nieuwe gezicht bij het bestuur: Sabine Bakker. Een bekend gezicht bij
het leszwemmen. Voor alsnog is zij algemeen lid van het bestuur.
Fokkelina Wiersma heeft haar bestuurstaken m.b.t. Communicatie & PR
neergelegd. De bestuurssamenstelling voor 2007 is als volgt:

Walja Karten voorzitter 2010
André Visser vice-voorzitter 2009
Nic den Braven penningmeester2010
Teun Weustink secretaris 2010
Ingrid Lommerse kader & opleidingen 2008
Sabine Bakker algemeen lid 2010

De jaartallen geven het jaar van aftreden weer. Het bestuur blijft op zoek
naar versterking, met name voor de functie van communicatie & PR zien
wij graag een invulling.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2007 tien keer een reguliere bestuursvergadering
gehouden. Elke werkgroep is binnen deze reguliere bestuursvergaderingen
op bezoek geweest om de stand van zaken en knelpunten binnen de
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werkgroep te bespreken. In 2007 is er drie maal een voorzittersoverleg
geweest, waarbij alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd. In principe door
de voorzitters, vandaar Voorzittersoverleg. Op deze vergaderingen komen
gezamenlijke thema's die voor heel DWT belangrijk zijn aan de orde, zoals
bijvoorbeeld het regelen van voldoende toezicht tijdens het zwemmen en
het bevorderen van interne doorstroming van leszwemmers naar de
sportsectoren.

Jaarplannen 2006-2007
• Voldoende Toezicht: het doel is om te voldoen aan de wettelijke

eisen voor toezicht houden. Dit is snel gezegd (geschreven), maar
blijkt zeer moeilijk om helder te krijgen waar je als vereniging nu
precies aan moet voldoen. Toezicht bij een training waterpolo
heren is vanzelfsprekend anders dan bij leszwemmen juist
zwemmen wordt geleerd. Waar begint (en eindigt) de
verantwoordelijkheid van de les/traininggevers? Kunnen zij
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden? Zowel KNZB,
jurisprudentie als zwembaden in het algemeen kunnen hier geen
duidelijkheid in verschaffen. 

Jaarplannen 2007-2008
• Pilot Masterzwemmen: (1e helft 2007): Onderzoek of er animo is

voor masterzwemmen. Naam blijkt wat ongelukkig gekozen;
bedoeld wordt seniorenzwemmen. Guus Niehot en Walja Karten
hebben de mogelijkheden onderzocht om seniorenzwemmen bij
DWT aan te bieden. Eindconclusie is dat dit op dit moment voor
DWT niet haalbaar is omdat de beoogde uren in kantoortijd vallen
(samenwerking/participatie Boerhaavebad is mogelijk) en dat dit
een te grote druk op het kader zal leggen. 

• Sterrenplan: André Visser houdt zich actief bezig met de
implementatie van het Sterrenplan binnen DWT.  Doel van dit plan
is om leszwemmers enthousiast te maken voor de sportsectoren
(waterpolo/wedstrijdzwemmen/synchroonzwemmen) binnen DWT
en de lessen hier beter op aan te laten sluiten. Dit plan valt of staat
bij een breed draagvlak binnen DWT en daarom leidt André een
commissie waarvan uit elke werkgroep een lid deelneemt. 

• Evaluaties met het kader: Walja heeft een vrijwilligers
tevredenheid-enquête laten uitvoeren onder het kader van DWT.
Doel van deze enquête is om een beeld te krijgen hoe het kader
DWT 'beleeft' en waar wensen en/of knelpunten zijn waar het
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bestuur gericht aan kan werken. De belangrijkste verbeterpunten
die naar voren komen zijn uit deze enquête:
• begeleiding
• Waardering
• Informatievoorziening/avonden
• Materialen/hulpmiddelen
• Onkostenvergoedingen
• Dit resultaat is gebruikt voor de formulering van de nieuwe
Jaarplannen 2008-2009

• Elektronische nieuwsbrief:  (2e helft 2008) Snellere en efficiëntere
interne communicatie.

• Kleding kader: (2e helft 2008) Kader beschikt over representatieve
clubkleding. 

• Follow-up 2005-2007
• website: deze is on-line.

Namens het bestuur,
Walja, André, Ingrid, Nic, Sabine, Teun



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

Op het moment van schrijven zijn we in volle gang de laatste dingen
te regelen voor het Paastoernooi. Wij kunnen jullie in dit clubblad
dus nog niet vertellen hoe het toernooi gelopen is. We verwachten
volgende week weer veel clubs uit de regio, maar ook uit Bodegraven
en 2 clubs uit Duitsland. Er wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar
te hebben en we hebben gelukkig heel veel hulp ingeschakeld. Bij
voorbaat willen wij alvast de volgende mensen enorm bedanken voor
hun inzet: Wim en Mirjam, Frits en Kris, Roo, Aart, Wim en Jose,
Franciska, Anke, Familie Hoogendoorn, Wim Roozen, Familie
Thoolen, Nicolette Knape en Danielle Twigt. 

De vierde ronde van de competitie zijn we 6de geworden. Vergeleken
met de andere rondes (die we als eerste of derde afsloten), was dit
dus de minst goede ronde. Wel staan we nog op een derde plaats, die
recht geeft op promotie naar de eerste klasse district! Het gat met de
nummer 1 is wel erg groot geworden en dus zijn de kansen op het
kampioenschap wel verkeken. Maar laten we met zijn allen keihard
ons best doen om die laatste ronde weer te winnen en duidelijk te
maken dat wij in die eerste klasse thuishoren! Succes allemaal
gedurende de laatste en 5de competitieronde, op zondag 6 april in de
Planeet te Haarlem.
Natuurlijk zijn de hordes supporters ook van harte welkom, want
naast het feit dat wij kunnen promoveren, doen ook de twee andere
verenigingen waarmee wij zwemmen dat en wordt 1 van die 2 clubs
kampioen.

Groetjes van de zwemwerkgroep.
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Wedstrijdkalender april en mei 2008
Datum Wedstrijd Plaats
6 april Competitie deel 5 Haarlem (Planeet)
19 april Drommedaris sprint Enkhuizen
20 april Regio Meerkamp 3
17&18 mei A-kringkampioenschappen
24&25 mei A-kringkampioenschappen
31 mei B-kringkampioenschappen

Verjaardagen april 2007
3 Daphne Romeijn (14)
15 Bart de Graaf (47)

Van harte gefeliciteerd!!!

Competitiestand
Op zondag 9 maart was de 4de ronde van de competitie. Helaas
moesten we het deze zondag zonder de meiden van
synchroonzwemmen doen, omdat die een eigen competitiewedstrijd
hadden. Gelukkig vingen de overige zwemmers dit verlies goed op en
werd er hard gezwommen. In de jongste categorieën waren er helaas
veel zwemmers en zwemsters afwezig, maar ook was het fijn dat
Halise weer een wedstrijd mee kon zwemmen. Bij de heren was
Frank Muylaert (vader van Lloyd en Maegan) bereid mee te
zwemmen en die deed het heel goed voor ons. Hij verving zo mooi
onze reizende wedstrijdsecretaris Dennis. 
De toon van de wedstrijd werd gezet door de jongens estafette.
Roland, Denzel, Yunus en Hiras snelden naar een tweede plaats en
zwommen een prachtig PR. Niet alleen papa Frank, maar ook beide
kinderen Lloyd en Maegan zwommen prachtige tijden. Er zit veel
vooruitgang in. Dat is ook te zien bij Anne, Jikke, Jeffrey, Denzel en
de poloënde jeugd.



 19  

De stand is nu als volgt:
Plts Vereniging Deel1 Deel2 Deel3 Deel4 Totaalstand

1 Zaanstad(SG)2 3062,63 3344,78 2692,11 3288,60 12388,12

2 NVA/HHC 3180,52 3461,72 2705,94 3200,49 12548,67

3 DWT 3172,52 3296,87 2689,84 3458,77 12618,00

4 De Amstel 3164,47 3340,66 2794,39 3474,13 12773,65

5 De Aalscholver 3193,08 3505,70 2745,32 3349,57 12793,67

6 De Blauwe Schuur 3176,31 3539,08 2857,01 3416,13 12988,53

7 Oude Veer 3212,91 3543,47 2861,11 3475,56 13093,05

8 De Meerkoeten 3215,15 3505,86 2926,06 3504,82 13151,89

9 De Meeuwen Diemen 3337,75 3744,91 2893,85 3299,11 13275,62

10 IJsselmeer 3454,26 3855,53 3115,81 3602,23 14027,83

11 De Vuursche 3619,72 3932,07 3511,60 4113,20 15176,59

Jaargangwedstrijden Leiden
In het weekend van 16 en 17 februari mocht Michael Tonsbeek naar
de jaargangwedstrijden in Leiden. Hij werd negende op de 100m
rugslag in een dik PR (1.23.62) op zaterdag. Zondags startte hij op de
200m wisselslag, hij werd tiende in 3.02.14, een PR van 6 seconden.
Ook was er nog de 100m vrije slag, die hij in 1.12.67 afwerkte. Hij
werd hiermee zevende. Op de 50m vlinderslag was hij eerste reserve
en mocht helaas niet starten. Al met al een mooie prestatie, drie PR's
op drie afstanden. Volgend jaar weer een stapje hoger Michael, op
naar het podium!!!

Regio-meerkamp deel 2
Op zondag 17 februari werd in de Planeet de tweede ronde van de
Regio-meerkamp verzwommen. Een mooie gelegenheid om PR's
neer te zetten in een snel bad.
En PR's kwamen er:
100m rugslag dames

Daphne Romeijn 1.20.43

Annette Knape 1.23.77

Jikke vd Ende 1.34.44

Jill Hendrix 1.37.20

Elsemieke vd Nes 1.50.86

100m schoolslag heren

Wouter vd Bor 1.16.62

Hiras Ferrandino 1.21.64

Roland Hoogendoorn 1.29.00
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Soufiane Ridouani 1.49.38

100m rugslag heren

Roland Hoogendoorn 1.23.90

100m schoolslag dames

Daphne Romeijn 1.34.34

Angela Gooijer 1.35.86

Jikke vd Ende 1.45.27

100m wisselslag heren

Hiras Ferrandino 1.16.95

Roland Hoogendoorn 1.17.57

400m vrije slag dames

Annette Knape 5.40.83

Daphne Romeijn 5.57.13

Jikke vd Ende 6.26.78

Jill Hendrix 6.36.82

Elsemieke vd Nes 7.53.36

Van de polocommissie

Ja hoor, de lente is weer begonnen! Moord en doodslag. Ongebonden
eendendames zijn vogelvrij verklaard en groepsverkrachtingen zijn
dan ook aan de orde van de dag.
Vanuit een kale boom of over de schrale bodem schalt de roep van de
Vink: Hier ben ik! En ook de Boomklever geeft met zijn vrolijke en
uitbundige roep alvast kleur aan het nog kale landschap. Sommige
van de zojuist uit Verweggistan teruggekeerde zangvogels, zoals de
Tjiftjaf rond half maart, krijgen de kans niet eens om weer op
krachten te komen als ze door een toevallig passerende Sperwer uit
de boom geplukt worden. Al die moeite voor niks dus...
Sommigen hebben net hun winterslaap uit en knipperen met hun
ogen naar de eerste krachtige zonnestralen. Er is genoeg te doen: hol
schoonmaken, buikje eens lekker rond eten, de buurvrouw achterna
zitten.

Natuurlijk hebben we net het polofeestje achter de rug. Dit jaar geen
dure DJ maar een goed alternatief! Een soort van Rad van Fortuin. In
Nederland werd het programma destijds gepresenteerd door Hans van
der Togt met de assistentie van onder anderen Leontine Borsato,
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Patricia Rietveld of Cindy Pielstroom en de begeleidende stem van
Gaston Starreveld. Op onze feestavond speelde Ronnie Westerhoven
Hans van der Togt. En Dana  Ungureanu gaf af en toe een slinger aan
het rad! Op het rad stond ieder team vermeldt. Elk half uur werd er
een slinger aan het rad gegeven, wanneer de wijzer op jouw team
stond mocht het betreffende team een half uur plaatjes draaien.
Sommige plaatjes waren echt niet om aan te horen maar dat mocht de
pret niet drukken. Tevens was het de bedoeling dat iedereen zich in
het roze zou hijsen. Martin, het naveltruitje stond je beeldig! Gordon
& Joling waren ook van de partij, wat een giller! Rond 02.00 uur
hadden de gasten er geen kracht meer voor! Op de fiets met gierende
banden richting het bedje!

Na al weten we dat Heren 3 kampioen is geworden, gefeliciteerd
Heren!! De andere teams wensen wij natuurlijk veel succes met het
behalen van een goed resultaat! 
En ja, de wedstrijden van dit seizoen lopen ook al bijna op z'n eind.
Opeens hebben we weer zeeën van tijd. Gelukkig zijn er dan altijd
nog de toernooien! Het waterpolo kent vele internationale toernooien,
waaronder het Wereldkampioenschap, het Europees kampioenschap
en de FINA World League (allen met nationale teams). Sinds 1900 is
waterpolo een Olympische sport voor de mannen. Honderd jaar later,
in Sydney, maakten de vrouwen hun Olympisch debuut. DWT gaat
meestal naar toernooien waar de nadruk wat meer ligt op vertier dan
prestatie. Even ontspannen na een seizoen lang bijna ieder weekend
een wedstrijd.

Hieronder staan de toernooien waar DWT meestal te vinden is. Voor
een overzicht van alle waterpolotoernooien verwijs ik naar:
http://toernooien.nlwaterpolo.nl

DWT´s internationale Pinksterwaterpolotoernooi
Op 11 mei organiseren wij wederom ons internationale
Pinkstertoernooi in het Boerhaavebad in Haarlem. Het
Pinkstertoernooi van DWT wordt gekenmerkt door een mix van
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plezier en prestatie. Om het toernooi af te sluiten is er 's avonds een
spetterend feest.

Koekstad Toernooi Deventer
Wordt hoogstwaarschijnlijk gehouden op 7 & 8 juni. Vorig jaar ging
het toernooi helaas niet door. Dit jaar waarschijnlijk wel!! Dit is een
toernooi voor de jeugd van DWT. Jullie trainer zal verder info
verstrekken! Zet de datum alvast in jullie agenda! 

Toernooi, Tournament, Turnier 2008 Borculo
Op 7 en 8 juni organiseert Schuurman BRC weer haar jaarlijkse,
gezellige, waterpolotoernooi voor senioren. Al ruim 65 jaar komen
veel ploegen met plezier terug naar de "Achterhoek" om in het fraaie
natuurbad 't Galgenveld (net even buiten Borculo) op 4 speelvelden
met ongeveer 100 ploegen uit binnen en buitenland om de eer
strijden. Geheel volgens traditie, verboden terrein voor de heren van
DWT. De dames van DWT willen even een weekendje zonder!

Noordkoptoernooi Den Helder
Het toernooi 2008 staat gepland voor 21 en 22 Juni 2008, natuurlijk
is ome Piet weer van de partij! Heerlijke slibtongetjes! 

40ste Internationaal Zepta Toernooi Ter Apel
Zoals gebruikelijk vindt het toernooi in het derde weekend (de 16e en
17e) van augustus in het recreatiecomplex `Moekesgat` te Ter Apel
plaats. Het grootste waterpolotoernooi van Europa; de 40e editie van
dit toernooi moet het grootste waterpolotoernooi worden dat ooit
gehouden is. Ze willen in het Guinness Book of Records komen te
staan. Het huidige record is 209 teams dat verbeterd moet worden
met een deelname van tussen de 220 en 250 teams. Om dit te halen
heeft de organisatie ons gevraagd met een extra team te komen, dus
ga gezellig mee!
Dit jaar verwacht ik zeker dat er wat jeugd (16+) & H6 mee gaat naar
Ter Apel!!



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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26ste Internationaal waterpolotornooi Hasselt (België)
29, 30 & 31 Augustus is het weer ouderwets mosselen eten en een
lekker pintje pakken kan hier zeker. Wat is België toch heerlijk
Bourgondisch! De Belgische buren zijn niet alleen goed in een pintje
pakken, waterpolo zit hen in ‘t bloed, we hebben er ook meestal een
behoorlijke kluif aan!

*Ik zou zeggen zoek een paar leuke toernooien  uit en zet de data
alvast  in je agenda!!*

Namens de polocommissie, 
Rob Goedkoop

Inspraakavond
Op dinsdag 6 mei is er weer een inspraakavond. Klinkt misschien wat
streng, maar het gaat erom dat je als speler vertelt wat je speelwensen
voor het komende seizoen zijn. Dus dit is je kans! 
Jeugd: Bij de jeugd zal de indeling volgend seizoen wat veranderen.
In verband met de leeftijd van de spelers zullen er nieuwe teams
gemaakt worden. Op deze inspraakavond zal de nieuwe indeling
besproken worden met de jeugdleden. Het is daarom zeker handig
om te komen!
Senioren: Zeg tegen je aanvoerder wat je volgend seizoen wilt en in
welk team je wilt spelen volgend jaar. De polocommissie bespreekt
met alle aanvoerder ieders wensen. De teamindeling van komend
seizoen is voor een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat dus
weten wat je wilt!

We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend op
dinsdag 6 mei in het clubhuis.
• Om 19.00 uur met minipolo en pupillen. Ouders: u bent natuurlijk
van harte welkom!
• Om 19.45 met de aspiranten.
• Om 20.30 uur met alle aanvoerders van de seniorenteams.
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Natuurlijk kun je ook, als je hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail
sturen naar ewroosen@haarlem.nl.

Zomerrooster
LET OP: Vanaf 28 april gaat het zomerrooster in en zijn alleen de
volgende trainingsdagen beschikbaar:

Dinsdagen: van 29 april tot en met 24 juni
· Voor alle jeugdleden is er training van 19.00 uur tot 20.00 uur
· Voor alle senioren is er training van 20.00 uur tot 21.00 uur
Vrijdagen: van 2 mei tot en met 27 juni
· Voor alle senioren is er training van 20.30 uur tot 22.00 uur

Voor de senioren zijn in de zomer ook conditietrainingen in De
Houtvaart. En wel op 5, 7, 12 en 14 augustus van 20:30 uur tot het te
donker wordt. 
Vanaf maandag 18 augustus beginnen voor iedereen de trainingen
weer op de normale tijden in het Boerhavebad.

Wedstrijden in April
Zaterdag 5 april Baddienst: Patrick
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45881 NH.DA1 Dames 2 - AZVD 1 18:30 Heren 4

20991 D3.HE2 Heren 2 - AquaWaarD 1 19:15 Dames 2

45960 NH.HE1 Heren 4 - De Reuring 3 20:00 Heren 2

21160 D3.HE4B Heren 3 - DAW Finenzo 3 20:45 Heren 4

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D1E S.G. Ymond H – Pupillen De Heerenduinen (IJmuiden) 18:00

NH.B4 DAW Finenzo A - Aspiranten Hoornse Vaart (Alkmaar) 18:15

D3.DA1 Aquarijn 1 - Dames 1 Merwestein (Nieuwegein) 19:15

B.H4A De Vuursche 1 - Heren 1 De Trits (Baarn) 20:00

Zaterdag 12 april
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Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D1E
WZ&PC-Purmerend C -
Pupillen Leeghwaterbad (Purmerend) 18:45

NH.HE1 WZ&PC-Purmerend 2 - Heren 4 Leeghwaterbad (Purmerend) 20:15

NH.DA1 Z.V. Hoorn Aurik 1 - Dames 3 De Waterhoorn (Hoorn) 20:30

D3.DA1 S.G. Ymond 1 - Dames 1 Sportf. Beverwijk (Beverwijk) 21:00

B.H4A WVZ 1 - Heren 1 De Veur (Zoetermeer) 21:30

Zaterdag 19 april Baddienst: Eddy
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

46074 NH.HE3 Heren 6 - De Ham 6 18:30 Heren 1

45885 NH.DA1 Dames 2 - Alliance 5 19:15 Heren 6

1622 B.H4A Heren 1 - UZSC 2 20:00 Dames 2

21001 D3.HE2 Heren 2 - S.G. Ymond 3 20:45 Heren 1

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.DA1 Aquarius 2 - Dames 3 Sportf. De Wiel (Schagen) 18:45

NH.B4
Z.V. Hoorn Aurik A -
Aspiranten De Waterhoorn (Hoorn) 19:45

NH.HE3 Noordkop 3 - Heren 5 De Schots (Den Helder) 21:00

Zaterdag 26 april Baddienst: Jeroen
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45630 NH.D1E Pupillen - Alliance J 18:30 Heren 3 Frank

45887 NH.DA1 Dames 3 - Alliance 4 19:15 Heren 3

21169 D3.HE4B Heren 3 - De Ham 3 20:00 Dames 3

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.B4 S.G. Ymond C - Aspiranten De Heerenduinen (IJmuiden) 17:45

NH.HE3 AquaWaarD 2 - Heren 6 DeWaardergolf(H’hugowaard 18:15

B.H4A Het Y 2 - Heren 1 Sportfondsenbad Oost(A’dam) 19:15

Zondag 27 april
Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.DA1 Robben/Tomingroep 2 -Dames 1 De Lieberg (Hilversum) 19:15
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Uit het ‘Haarlems Dagblad'

Van de clubhuiscommissie

Hoi Dwt'ers,

Ik zal mij eerst maar even voorstellen, ik ben Mitchell Hupkens,
waterpolo bij de aspiranten o.17 en ben alweer sinds de zomer de
nieuwste aanwinst van de clubhuiscommissie. Mijn doel is mee te
helpen en zoveel mogelijk jeugd bij het clubhuis te betrekken, voor
de toekomst zijn de plannen zelfs dat ik de nieuwe voorzitter moet
worden, maar laten we niet te veel op de zaken vooruitlopen.
Inmiddels heb ik er dus al een aantal vergaderingen op zitten en ben
ik helemaal op mijn plaats, ik heb zelfs al mijn eerste avond
georganiseerd, die voornamelijk op de jeugd gericht was. Dat was de
poker- en mexavond, tijdens die avond kon er, zoals de naam doet
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vermoeden, gepokerd en gemexd worden. Het pokeren werd intensief
en geconcentreerd gespeeld door leden van Heren 6 en de aspiranten.
Hieruit kwam de beste pokeraar van de avond; Jurriaan. Bij het
mexxen was het ook een gezellig boel, waar af en toe stevig werd
gebaald als er weer gedraaid moest worden.
Zoals vaker verteld is er een nieuw systeem qua bar rooster, wat tot
nu toe zeer geslaagd is. Alleen blijft er helaas vaak na een hele
gezellige avond nogal wat troep achter. En de laatste tijd draait de
clubhuiscommissie hier steeds voor op. Dus hierbij de oproep aan
alle teams die een bar dienst hebben gehad; ruim alles even op, haal
een bezem door het clubhuis, een doekje over de bar en kijk nog even
hoe schoon de keuken is. Dat zou ons weer een hoop onnodig werk
schelen.
Ook is er weer sinds een tijdje een nieuwe rol in de kassa, dus het
verzoek om alles wat verkocht wordt weer aan te slaan op de kassa.

Op 8 maart was er ook het jaarlijkse polofeest, georganiseerd door de
polocommissie i.s.m. de clubhuiscommissie.
Het thema van dit jaar was Roze en daar kon men ook niet omheen.
Iedereen had flink z'n best gedaan om zich aan het thema te houden,
wat het extra leuk maakte. Ook was er natuurlijk muziek, weliswaar
wat anders dan normaal want elk team had een x aantal nr's op
moeten geven en d.m.v. een rad van fortuin werd het team gekozen
wat dan zijn/haar muziek mocht laten horen. Dit allen verzorgd door
Ronnie.
Voor de rest was de avond heel gezellig, al met al één groot feest.

Dan rest mij alleen nog iedereen veel plezier te wensen in het
clubhuis.

Namens de clubhuiscommissie,
Mitchell
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EK Synchroonzwemmen  
2008

's Morgens om 8.45 uur gingen we (Linda, Ingrid, Romy en Eva) weg
en om 10.30 uur waren we in hotel van der Valk in Eindhoven. We
kregen daar de kaartjes en een lunchpakket.
Om 11.00 uur gingen we lopend naar het zwembad. Om 12.00 uur
begonnen de solo's. Als eerste begon de voorzwemster en de eerste
finalist was Zwitserland. Ook zwommen er meisjes uit Nederland
(Rosanne Klein Geltink), Engeland, Slowakije, Tsjechië, Israël,
Oekraïne, Spanje, Rusland, Griekenland en Italië. Spanje is eerste
geworden , Rusland tweede en Italië werd derde. Nederland werd 10 .e

Na de finale gingen we terug naar het hotel. Samen met 28 andere
meisjes gingen we 3 workshops doen. De drie workshops waren:
dans en lenigheid, de wedstrijd bespreken en een zware landtraining.
We kregen daar ook een elastieken band.
Voor de ouders (Linda) waren er ook drie workshops. Die gingen
over doping, blessures en sporters in huis. Ook de trainers (ingrid)
kregen 3 workshops over communicatie en motivatie, bespreken van
de wedstrijd en blessures.
Om half 6 was het afgelopen.
Onderweg gingen we wat eten
bij de Mac.
Het was een leuke dag.

Geschreven door
 Romy Nulkes en Eva Visser 
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DARTEN

ZATERDAG 

19 APRIL 2008

Aanvang na de laatste

polowedstrijd



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: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Harrie van Geldorp

tel 023-5244319

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:
Boerhaavebad vrijdag
uurleider Walter Bakker
17.30-18.30 ABC
 
Uurleider Petri van Dijk
Tel: 023-5257151
18.30-19.30 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 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 / 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
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