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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Conclusie van de Algemene Ledenvergadering
van afgelopen april was dat DWT er (nog
steeds) goed voorstaat. Het ledental schommelt
rond de 500 en financieel zijn we gezond. Het
aantal jeugdleden in de leeftijd van 12-18 jaar
is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook zijn meer jeugdleden
actief in meer dan een sportsector. Belangrijk aandachtspunt is het
aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar dat met 25 leden ver
onder onze doelstelling van 85 kinderen ligt (het aantal dat we in
2000 hadden). Hier zullen we de komende tijd dus samen met de
werkgroepen extra energie in steken.

Daarnaast zullen we de komende tijd de ontwikkelingen rond de
Stichting Sportaccommodaties Haarlem (SSH) - waarbij DWT
badwater huurt) nauwgezet volgen. Want zoals sommigen wellicht al
hebben vernomen spelen er ontwikkelingen die ook voor DWT (op
termijn) belangrijke gevolgen kunnen hebben. 
Oorspronkelijk is de SSH opgericht door de gemeente Haarlem met
als doel alle sportaccommodaties in deze stichting onder te brengen.
Uiteindelijk zijn alleen de Haarlemse zwembaden bij de SSH in
beheer gekomen. 
De andere sportaccommodaties (zoals sporthallen en -velden) zijn per
1 januari jongstleden overgenomen door SRO. Dit is een organisatie
die oorspronkelijk door de Gemeente Amersfoort is opgericht maar
inmiddels voor diverse gemeenten de sportaccommodaties
(waaronder zwembaden) op commerciële basis exploiteert. Vaak zijn
dit gemeenten die (net als Haarlem) moeten of willen bezuinigen. 
Het ligt voor de hand dat ook de zwembaden over zullen gaan naar
de SRO. Vraag is natuurlijk wat dit betekent voor DWT en de andere
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Haarlemse zwemverenigingen die verenigd zijn in de BHZ
(Belangenvereniging Haarlemse Zwembaden). 

Om die reden heeft een aantal weken geleden een openhartig gesprek
plaatsgevonden tussen de BHZ en de voorzitter van de SSH mevrouw
Kroskinski. Zij bevestigde de verwachting dat de zwembaden binnen
afzienbare tijd overgaan naar de SRO maar kon nog niets zeggen
over het moment waarop dit zal zijn en de consequenties voor de
verenigingen. 
Als verenigingen verwachten we dat in eerste instantie er nog niet
heel veel zal veranderen. Wanneer verenigingen in de toekomst
echter over extra badwater willen beschikken zal waarschijnlijk een
commercieel tarief worden gehanteerd. Reden genoeg voor de BHZ
om onze belangen nu al onder de aandacht te brengen bij de
gemeente. Een delegatie van de BHZ zal binnenkort een bezoek
brengen aan Wethouder voor sportzaken de heer Divendal. 

Wordt dus zeker vervolgd…..

Ook zij konden zwemmen
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Weetjes voor de
leszwemmers

Dat we kunnen leszwemmen bij DWT weet iedereen wel maar wist
je dat:

- Alle kaderleden op de vrijdagavond en zaterdagochtend vrijwillig
en dus onbetaald lesgeven ?

- Zij dus vroeg stoppen met werken of vroeg opstaan om met veel
plezier de zwemles te verzorgen.

- Deze kaderleden door middel van kaderbijeenkomsten en
workshops bijgeschoold worden?

- Er altijd vrijwilligers welkom zijn.
- Deze binnen de vereniging de mogelijkheid krijgen om opgeleid

te worden.
- Er een commissie is die zorgt voor de kwaliteit van het zwemmen

en de zwemles.
- Deze commissie ook leuke activiteiten voor de jonge leden

organiseert.
- De activiteiten altijd worden vermeld in dit clubblad.
- U als ouder of uw kind als lid ook een stukje in mag sturen over

het zwemmen of een activiteit.
- Ouders niet met schoenen in de doucheruimten en zwemzaal

mogen komen.
- Vaders hun kinderen (jongens en meisjes) verkleden in de

herenkleedkamer.
- Moeders hun kinderen (jongens en meisjes) verkleden in de

dameskleedkamer.
- Alle ouders op het terras naar de zwemles kijken.
- Het afzwemmen met een zwembril niet is toegestaan. 
- Je dus beter gewoon zonder zwembrilletje kunt leszwemmen.
- Die zwembril ook helemaal niet nodig is. Water is doorzichtig.
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- Je met gesloten ogen het gat in het zeil zo moeilijk kan vinden.
- Het heel erg knap is dat de kinderen gekleed uit het water kunnen

klimmen.
- De zwemjuffen en -meesters het ze niet gemakkelijk na kunnen

doen.
- Alle leden zich altijd even moeten melden bij de tafeldame.
- De aanwezigheid van de leszwemmers wordt geregistreerd.
- Ook de vorderingen van de leszwemmers worden geregistreerd.
- Ouders voor aanvang van de zwemles of na afloop van de

zwemles hun vragen aan de uurleider kunnen stellen.
- U de namen van de uurleiders kunt vinden achter in dit clubblad.
- Er nog veel meer "weetjes" zijn.
- Iedereen die in een volgend clubblad kan lezen.

Tot de volgende keer!



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 polocommissie

Het is weer juni, de zon komt vroeg op en de jonge vogeltjes tjilpen
voor meer voedsel. Tevens is dit de periode van DWT om zich op te
maken voor het zomerseizoen, ineens komen er mensen trainen die je
het hele jaar niet ziet. Dit allemaal om zo goed mogelijk voor de dag
te komen bij alle toernooien. Het eerste toernooi zit er alweer op en
dat was natuurlijk ons eigen Pinkstertoernooi. Waar de Futen er met
de beker vandoor ging, maar waar DWT 2 toch verassend 2de werd.
Bij de dames ging de prijs naar SG IJmond en werd DWT 1 derde.

In deze periode van lekker een balletje gooien of een baantje trekken,
dienen er ook al zaken te worden geregeld voor volgend seizoen. De
polocommissie kijkt hiernaar en is bezig met de nieuwe indeling voor
het volgend jaar. Vooral in de teamindeling van de jeugd schuiven er
heel veel kinderen heen en weer, maar ook bij de heren en dames
vallen er mensen weg en komen er mensen bij. Ook is de
invalsregeling die dit seizoen inging, weer afgeschaft. Met al dit soort
wijzigingen is het lastig om een indeling te maken waar iedereen blij
mee is, daarom wordt er elk jaar een inspraakavond georganiseerd
om zo aan iedereen te vertellen wat hoe wij het zien en iedereen een
kans te geven om daar hun mening over te geven. Gelukkig zijn er dit
jaar veel belangstellende gekomen en hebben we geprobeerd om aan
iedereen zijn wensen te voldoen. De laatste puntjes worden nog op de
i gezet, maar in het volgend clubblad zal de nieuwe teamindeling
vermeldt worden. 
Het einde van het seizoen is voor mijzelf een dubbel einde, ik stop
namelijk met mijn taken binnen de polocommissie. Ik heb het een
hele leerzame en leuke tijd gevonden, maar merk dat het voor mij tijd
wordt om een nieuwe uitdaging te zoeken. 

Namens de polocommissie,
Robbert Henrichs
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Uitslagen competitie

Pupillen - 7 Ze hebben helaas veel verloren, maar daardoor kane

het volgend jaar alleen maar beter gaan!
Aspiranten - 7 Ook bij de aspiranten is dit jaar niet zo veele

gewonnen, maar ook hier geldt: volgend jaar beter!. 
Dames 1 - 12 Er is hard gevochten om niet te degraderen. Helaase

hebben ze het niet kunnen voorkomen. 
Dames 2 - 9 Ondanks het uitwisselen van spelers met dames 1, ise

ook dames 2 gedegradeerd.
Dames 3 - 6 Vorig jaar gepromoveerd en dan nu netjes in dee

middenmoot! 
Heren 1 - 7 Ook heren 1 is in de middenmoot geëindigd. e

Heren 2 - 5 Netjes aan de bovenkant van het rijtje.e

Heren 3 - 1 Het mag nog best een keer gezegd worden:e

KAMPIOEN!
Heren 4 - 4 Heren 4 staat ook netjes aan de bovenkant van hete

rijtje!
Heren 5 - 8 Ondanks een gebrek aan spelers en wat stunt- ene

vliegwerk toch nog in het midden geëindigd. 
Heren 6 - 3 Een volledig nieuw team en als 3e geëindigd!e

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
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Trainingen Houtvaart 
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. 

Begin Seizoen
Vanaf maandag 18 augustus beginnen voor iedereen de trainingen
weer. De meeste trainingstijden blijven zoals het dit jaar ook was. Er
zijn wel een paar kleine verschillen voor de jeugd. De nieuwe
trainingstijden van de jeugd staan hieronder:

Minipolo
Trainers: David & Tessa.
Trainingsuren: Dinsdag 18.30–19.30 

Zondag 16.30–17.30. 
Pupillen <13
Trainer/Coach: Frank Muylaert
Trainingsuren: Dinsdag 18.30–19.30

Zondag 16.30–17.30
Aspiranten  <15
Trainer/Coach: Nog niet zeker, maar bijna rond.
Trainingsuren: Dinsdag 19.00 -20.00

Zondag 16.30-17.30
of  Zondag 12.00-13.30 in de Planeet. 

Aspiranten <17
Trainer/Coach: Raymond Velthuis
Trainingsuren: Dinsdag 20.00 – 21.00 

Vrijdag 21.45 - 23.00 herentraining van Hans. 
Zondag 12.00-13.30 in de Planeet

Uitjes voor minipolo en pupillen
De toernooien en wedstrijden zitten er op en de zomertraining is
alweer begonnen. Maar het blijft natuurlijk gezellig om met z'n alle
leuke dingen te doen. Daarom organiseert de polocommissie voor
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minipolo en de pupillen een leuk dagje uit. De precieze data is nog
niet bekend, maar in juli gaat het plaatsvinden. Met minipolo gaan
we naar de Linnaeushof en voor de pupillen blijft het nog even
geheim! We hopen natuurlijk dat iedereen er is!
Tijdens de trainingen zullen de trainers briefjes uitdelen met verdere
informatie.

Kamp Aspiranten
Wegens groot succes vorig jaar komt er dit jaar weer een kamp voor
de aspiranten. De polocommissie is, in overleg met de aspiranten, er
mee bezig om een datum te prikken voor het kamp. We weten nog
niet of dat aan het begin of aan het eind van de vakantie zal
plaatsvinden. Dit zal afhangen van het aantal aspiranten, dat op
vakantie is. Maar een ding is zeker, we gaan op kamp!!! 

Toernooidata 
Hieronder staan de toernooien waar DWT meestal te vinden is. Voor
een overzicht van alle waterpolotoernooien kijk op:
http://toernooien.nlwaterpolo.nl

Toernooi, Tournament, Turnier 2008 Borculo
7 en 8 juni. Geheel volgens traditie, verboden terrein voor de heren
van DWT. 

Noordkoptoernooi Den Helder
21 en 22 juni 2008.

40ste Internationaal Zepta Toernooi Ter Apel
16 en 17 augustus. Het grootste waterpolotoernooi van Europa. 

26ste Internationaal waterpolotornooi Hasselt (België)
29, 30 & 31 augustus.



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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Mastersnieuws.
Zuyderzee Masters Circuit te Kampen.

De 5  wedstrijd stond op het programma. Zaterdag 19 april 2008e

haalde Michiel mij of met de auto en daarna Bart. Na een
voorspoedige rit arriveerden we vroeg in Kampen. Er was nog tijd
voor een kop koffie en daarna hebben we ons aangemeld.
Om 12.15 uur begon het inzwemmen. De wedstrijden werden
gehouden in "De Steur" (50m-bad). Deltasteur was de organiserende
vereniging.
We hadden heerlijk de ruimte om te zitten en bekenden te ontmoeten
o.a. Mathilde Vink (oud-lid D.W.T.).
Er werd weer flink gezwommen om punten te behalen voor het
sprint-klassement of allround-klassement.

Wij gingen ervoor met het volgende resultaat:

Michiel H 45+ : 200 m. r.c. in 3.49,8 min. 2  e

100 m. b.c. in 1.33,6 min. 4   e

200 m. s.sl. in 3.50,7 min. 2e

Bart H 45+: 50 m. vlinder in 0.42,3 min. 8  e

50 m. r.c. in 0.53,6 min. 3  e

400 m. wissel in 8.00,6 min. 1  e

Corine D 55+: 50 m. vlinder in 0.52,8 min. 2  e

100 m. b.c. in 1.27,4 min. 1  e

50 m. b.c. in 0.37,2 min. 2  e

C. Kalbfleisch, april 2008.
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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
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.

Van de redactie
Door: Michael

De vakantie breekt aan en voor dit seizoen is dit het laatste ‘De
Waterdroppels’.

De eerst volgende verschijnt in September. De deadline voor het
inleveren van kopij en dergelijke is woensdag 20 augustus.
De meeste toernooien zijn dan al weer voorbij dus het kan bijna niet
anders dan dat de redactionele mailbox, tegen die tijd, uitpuilt van de
vele leuke verhalen en belevenissen. Schroom niet want zelfs voor
vuige dubbelzinnigheden is een plekje te vinden. Foto’s zijn ook
welkom al zal ik de kindonvriendelijke delen wel enigszins
afplakken.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Heren 2
Door Michael

Zoals wij erbij liepen tijdens het Pinkster toernooi, dat kon echt niet
meer. Al die verschillende, veelal oude en verkleurde zwembroeken,
zo ontzettend 2007.
Dus onze teamraad heeft een extreme makeover haute couture
commissie aangesteld die de opdracht heeft gekregen ons team
helemaal seizoen 2008/2009 bestendig in het zwembroekje te steken.

Het eisen pakket was simpel:
- De broek moest iedereen passen. Een string staat niet iedereen

meer even goed en we willen ons publiek niet wegjagen.
- De broek mag niet van leer gemaakt zijn want dat vergt te veel

onderhoud. Volledig van niet natuurlijke grondstoffen zoals
polyester of een ander aardolie product leek ons het beste. Dat
scheelt ook in de altijd op de loer liggende natte zwarte tas rot.

- De broek moet wel van een afstandje zichtbaar zijn maar mag
liever geen roze bevatten want we willen geen aanstoot geven.

- De broek moet leverbaar zijn van maat L voor Hans tot de maat
XXXXL voor Patrick en voor de uitleen broek in stretch zodat
de toekomstige gast spelers ze altijd passen.

Onze extreme makeover haute couture commissie heeft contact
gezocht met Armani en die is met een aantal hele mooi ontwerpen
gekomen. De extreme makeover haute couture commissie heeft
daaruit een keuze gemaakt en momenteel worden de broeken in de
naai ateliers van Armani door kleine Chinese kindervingertjes,
zorgvuldig  in elkaar genaaid.

Volgend seizoen zwemt heren 2 dus weer helemaal tip top in het
zwembroekje.



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



© Zwemvereniging De Watertrappers

www.dewatertrappers.nl

www.dwt-haarlem.nl
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