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De JREZ stelt voor: Harrie
van Geldorp

Zoals in het vorige clubblad vermeld stond, is de JREZ vernieuwd en
leek het ons leuk om alle JREZ-leden eens aan jullie voor te stellen. 
Als voorzitter en enige man van deze commissie zal ik beginnen.
De JREZ is een werkgroep die het elementair zwemmen voor haar
rekening neemt en nu uit vier vrouwen en één man bestaat. Behalve
zwemmen organiseert de JREZ ook spelmiddagen, uitjes en andere
leuke activiteiten. Dit als er voldoende belangstelling is.

Mijn naam is Harrie van Geldorp. Ik woon in Haarlem en ben van
beroep timmerman.
Ik ben bij DWT terecht gekomen toen mijn zoon de leeftijd had om
op zwemles te gaan. De eerste les ging ik met mijn zoon mee de
zwemzaal in, omdat hij het voor de eerste keer wat eng vond.
Bij de douches werden we opgevangen door één van de vrijwilligers
die ons wegwijs maakte in het zwembad De Planeet. Mij werd
verteld waar ik mijn zoon kon verkleden, waar ik hem kon
overdragen aan de vrijwilligers, dat ik mijn zoon moest aanmelden
bij het tafeltje, waar de toiletten waren en natuurlijk in welk badje hij
mocht zwemmen.
Meteen werd mij gevraagd of  ik misschien zin had om mee te
helpen. Ik had geen zwemkleding bij me, dus deze keer heb ik op de
kant gekeken hoe het er aan toe ging. Omdat ik het toch wel erg
warm had gekregen, besloot ik de volgende keer mijn zwemkleding
mee te nemen. Ik werd meteen ingezet in het ondiepe. Moest wel erg
wennen, want een kind uitleggen hoe het moet zwemmen is
moeilijker dan een deurpost stellen. 
 
Na enige tijd bood de vereniging mij een cursus aan, zodat ik meer
zou leren over het aanleren van de zwemslagen en hoe dit over te
brengen op kinderen. Met een klein groepje heb ik mijn Zwemleider
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A-diploma behaald.
Omdat je voor de cursus
stage moet lopen in het
geven van zwemles,
kwam ik ook in het
Boerhaavebad terecht.
Ook hier had ik het erg
naar mijn zin, maar de
begintijd was niet goed
te combineren met mijn
werk.
Inmiddels is mijn zoon
17 jaar en helpt hij nu
ook met het geven van
zwemles. Ik heb mijn
kennis uitgebreid met
een cursus zwemleider
B en ik ben uurleider op
zaterdagochtend in de
Planeet.
Ik ben al enkele jaren
actief binnen de JREZ
en sinds 1 juli 2008 ben
ik voorzitter van de

JREZ geworden. Op het moment zorg ik, tijdelijk, voor het
uurleiderschap in het Boerhaavebad. Dit doe ik samen met Diana den
Braven. 
Als er straks een nieuwe vaste uurleider is gevonden zal deze zich
ook voorstellen in het clubblad.

In het volgende blad zal Sabine Bakker zich voorstellen.

Met sportieve groeten,
Harrie van Geldorp



Krijg een Bioscoopbon

Elke DWT’er die een nieuw lid aanbrengt

krijgt een bioscoopbon.

De actie is alleen geldig voor de sportsectoren
(synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo)
van DWT.

De actie is geldig tussen
1 oktober 2008 en
28 februari 2009.

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 stukje van de polocommissie in oktober begint meestal met het
feit dat het herfst is en dat de blaadjes van de bomen vallen. We zijn
weer een jaar verder en tegen de tijd dat dit boekje verschijnt vallen
de blaadjes vast weer van de bomen. Dat betekent dat de competitie
alweer begonnen is voor alle teams en hopelijk de eerste punten al
binnen zijn.
Voor al deze wedstrijden heb je natuurlijk het poloboekje. De
polocommissie heeft een bewogen tijd achter de rug. Vanwege
verblijf in het buitenland van twee leden, het vertrek van Robbert na
5 trouwe jaren en vakanties is ook het poloboekje niet helemaal
optimaal geworden. Mocht je fouten ontdekt hebben in
samenstellingen van teams, aanvoerders, adressen etc, geef dit dan
door op waterpolo@dwt-haarlem.nl, zodat we het volgende boekje
weer zo volledig mogelijk kunnen maken!
We hebben ook nog goed nieuws te melden. Door het goud van de
waterpolodames op de Olympische Spelen, heeft onze mooie sport
wat meer bekendheid gekregen. Hierdoor kunnen we melden dat we
inmiddels al acht nieuwe leden hebben, waarvan zes bij minipolo.
Nog meer nieuwe leden zijn nodig, vooral bij de aspiranten onder de
15; we hebben er bijna genoeg om in januari een nieuw team in te
schrijven!
We hopen dat alle teams goed aan het nieuwe seizoen zijn begonnen.

De polocommissie

Wedstrijdwijzigingen
Dames 1:
Zaterdag  29 november:

18:15 in plaats van 18.45 Aquarius 1 - Dames1 
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Wedstrijden in oktober

Zaterdag 4 oktober Baddienst: Eddy
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

20288 D3.DA2 Dames 1 -HPC 1 18:30 Heren 1

45350 NH.HE1 Heren 4 -De Ham 3 19:15 Dames 1

1587 B.H4A Heren 1 -Watervlo 1 20:00 Heren 4

20464 D3.HE3 Heren 3 -de Otters hetGooi 2 2045 Heren 1

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.HE3 De Bron 3 -Heren 6 De Kloet (Grootebroek) 20:00

NH.B Aquafit A -Aspiranten De Witte Brug (Castricum) 16:30

NH.HE3 DAW Finenzo 5 -Heren 5 Hoornse Vaart (Alkmaar) 19:45

NH.D2 WZ&PC-Purmerend C -Pupillen Leeghwaterbad (Purmerend) 18:45

NH.DA2 WZ&PC-Purmerend 1 -Dames 3 Leeghwaterbad (Purmerend) 20:15

Zondag 5 oktober
Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.HE2 De Futen 2 -Heren 2 Meerkamp (Amstelveen) 18:30

Zaterdag 11 oktober Baddienst: Marcel Velthuis
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45252 NH.B Aspiranten -S.G. Ymond C 18.30 Heren 2

45447 NH.HE3 Heren 5 -Aquarius 2 19:15 Heren 3

20411 D3.HE2 Heren 2 -DJK-ZAR 1 20:00 Heren 5

20468 D3.HE3 Heren 3 -Alliance 3 20:45 Heren 2

45451 NH.HE3 Heren 6 -DAW Finenzo 5 21:30 Heren 3

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D2 Alliance J -Pupillen De Slag 2 (Zaandam) 16:00

NH.DA1 AZVD 1 -Dames 2 De Watering (Wormerveer) 18:45

NH.HE1 De Ham 4 -Heren 4 De Watering (Wormerveer) 20:15

D3.DA2 DAW Finenzo 2 -Dames 1 Hoornse Vaart (Alkmaar) 18:15

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

Zaterdag 18 oktober Baddienst: Tessa
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W.nr Niveau aanv. Tafelbez. VSR

45423 NH.DA2 Dames 3 – Alliance 5 18:30 Heren 1

45454 NH.HE3 Heren 6 -ZWV-Nereus 5 19:15 Heren 4

1601 B.H4A Heren 1 -De Vuursche 1 20:00 Heren 6

45362 NH.HE1 Heren 4 -De Reuring 3 20:45 Heren 1

20299 D3.DA2 Dames 1 -Aquarius 1 21:30 Heren 4

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.DA1 ZWV-Nereus 2 -Dames 2 De Slag 1 (Zaandam) 17:00

NH.B De Reuring A -Aspiranten Duikerdel (Nrd.Scharwoude) 19:15

D3.HE2 IJsselmeer 1 -Heren 2 Sportcentrum de Meent (Huizen) 19:00

NH.HE3 S.G. Ymond 7 -Heren 5 Sportf. Beverwijk (Beverwijk) 17:00

Zaterdag 25 oktober
Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D2 S.G. Haerlem'04 E -Pupillen De Planeet 1 (Haarlem) 18:45

D3.DA2 Alliance 3 -Dames 1 De Slag 2 (Zaandam) 18:30

D3.HE3 S.G. Ymond 4 -Heren 3 Sportf. Beverwijk (Beverwijk) 18:30

GEZOCHT: VLAGGEN
Wie oh wie heeft de mooie dwtvlaggen gezien?

Kleur: rood/blauw/geel

Laatst gezien op: onbekend

Gezocht door: club

Tips: waterpolo@dwt-haarlem.nl 

Beloning: betere promotie voor onze club!



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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19 oktober Minipolotoernooi DWT

Het is weer zover, op zondag 19 oktober is het enige echte
minipolotoernooi van DWT. Het wordt zoals elk jaar georganiseerd
in de planeet. Om 14.15 gaat de kleedkamer open voor de kinderen
en om 14.30 begint het toernooi, we verwachten alle kindjes dan
omgekleed in het zwembad van de Planeet. 
We gaan er natuurlijk vanuit dat alle mini's er bij zijn! Mocht je echt
niet kunnen, meld je dan even af bij Tessa Wijckmans: Email:
tessa_wijckmans@hotmail.com, tel: 06-30035199. 
Geen toernooi zonder vrijwilligers. Mocht je willen helpen, mail
Tessa. Alle hulp is welkom!

Capjes

Er zijn weer capjes in de aanbieding!
Voor slechts € 25,00 heb je weer een
mooie, nieuwe witte en blauwe cap!
Als je geïnteresseerd bent: geef aan
Eddy door welk nummer je wilt
hebben! Dit kan als je hem in het
zwembad ziet, maar je kunt natuurlijk
ook altijd een mailtje sturen naar:
ewroosen@haarlem.nl. Wees er snel
bij want OP = OP
(Let op: voor de pupillen en apsiranten
<15 is een set voor het team
beschikbaar, deze hoeven jullie dus
niet zelf te bestellen)

Wedstrijdverslagen
Bijna elk team speelt elke week een wedstrijd, soms uit, soms thuis.
Aangezien niemand elke wedstrijd van elk team kan zien maar we
toch allemaal willen weten hoe iedereen het doet is er deze rubriek!
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Dus wil je de hele club laten weten hoe goed jullie man-meer was,
wat een harde strafworp de keeper gehouden heeft of hoe gezellig het
was in het water,  mail  je wedstri jdverslag naar
waterpolo@dwt-haarlem.nl!

Dames 3
Door Marjolijn

We schrijven: zaterdag 13 september 2008, 19:15 uur. In
fonkelnieuwe badpakken en met glanzende nieuwe badmutsen waren
ze daar dan: de dames van het drie-mteam. 
De eerste wedstrijd ging gespeeld worden en wel tegen WZ&PC 1.
Altijd lastig. 
Na een wat onwennige start (hoeven we niet terug na een aanval?)
kwam de doelpuntenmachine in het tweede partje op gang en was de
stand op de helft van de wedstrijd dan ook 7-2. 

Deze voorsprong werd uiteraard niet meer uit handen gegeven maar
juist verder uitgebouwd. Na een aantal goede overname's van Milou,
een prachtig doelpunt van Marjolein en een onnavolgbaar schot vanaf
eigen helft van Sandra noteerde men de eindstand: 15-3. 

Al met al dus geen slechte start! Misschien is het
verstandig om zaterdag 25 april vrij te houden in uw
agenda... 

Dames 1
Dames 1-de Ham 2 in een aantal woorden door Mieke:

Zoals de meeste mensen van mij gewend zijn wilde ik in een aantal
steekwoorden onze wedstrijd samenvatten. Blijkt dit toch niet zo
gemakkelijk te zijn. Veel mensen die dit lezen waren niet bij de
wedstrijd aanwezig en het is toch wel de bedoeling dat iedereen
begrijpt waar je het over hebt. Maar goed, ik ga het toch maar
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proberen:

Verzamelen om 18.45 uur, kamikaze piloot Dana, voorbespreking in
de hal, super strak in ons nieuwe badpak, badpak luchtzak,
bijzondere yell, onderwater-schreewen met Lisette, 10 dames, 2e
wedstrijd van Patricia, Marjolijn als extraatje, geen scorebord, pass
op maat, prachtige man-meer (al zeggen we het zelf), 3 man-minders,
oudhollands boxen met Milou, publiek in Wormerveer, inzwemmen
in 2 minuten, dipje in het 3e partje, teamspirit, top verdediging,
aanval kan nog beter, boeren door de super interessante opmerking
van Mieke, wedstrijd toch nog niet klaar, 8-2, BADPAK MOET UIT,
HEB ZUURSTOF NODIG!! Ah, zo voelt winnen, lekker weer naar
Haarlem, brand brand! Tessa, dat is de Hoogovens En natuurlijk
waren wij weer de knapste J.

De Pen

De Pen bevindt zich momenteel bij Heren 3 en wel
bij Marc van Gaale (met Dubbel AA). Jammer dat
nu juist hij de zwakke schakel blijkt te zijn in heren
3.

Hij kan het misschien goed maken met een extra lang stuk. Inleveren
voor 20 oktober via de mail : clubblad@dwt-haarlem.nl.
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Sjoelen is gaaf!

 

Geef maar toe… een potje darten, sjoelen en

zelfs Twister is toch wel leuk.

Komt dat even goed uit.

We hebben namelijk een spelavond georganiseerd.

 

Wanneer: zaterdag 8 november a.s.

Vanaf: ongeveer 21.00 uur

Waar: clubhuis DWT

Kosten: helemaal niets
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Weetjes voor de leszwem-
mers nr. 3: afzwemmen

Over een aantal weken gaan we afzwemmen,  maar wist je dat:

- Alle kinderen voor ABC en Zwemvaardigheid 123 vanaf 26
september met kleren gaan oefenen.

- Zij dit doen tot aan de afzwemdag.
- Iedere week de kleding door de zwemjuf/-meester wordt

gecontroleerd.
- De kinderen vanaf die datum het hele zwemprogramma oefenen.
- Kinderen voor A moeten dragen: korte broek, t-shirt of blouse met

korte mouw, gymschoenen of schoenen met harde zool.
- Kinderen voor B moeten dragen: lange broek, t-shirt of blouse met

lange mouw, gymschoenen of schoenen met harde zool.
- Kinderen voor C moeten dragen: lange broek, t-shirt of blouse met

lange mouw, gymschoenen of schoenen met harde zool en een
regenjack/windjack.

- Kinderen voor het Zwemvaardigheidsdiploma moeten dragen:
lange broek, t-shirt of blouse met lange mouw, gymschoenen of
schoenen met harde zool en een grote plastic tas voor het eerste
zwemonderdeel.

- Uw kind dus niet met surfschoenen mag zwemmen, deze zool is te
flexibel.

- Het handig is de kleding van uw kind te merken of uw kind een
plastic tas met zijn/haar naam erop mee te geven. Dit voorkomt
zoekraken van kleding.

- Een aantal weken voor de afzwemdatum er een onafhankelijk
kaderlid een proefexamen afneemt.

- Dit een test is om te kijken of de kinderen af mogen zwemmen.
- De kinderen de test dus goed moeten afleggen, anders kunnen zij

niet afzwemmen.
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- Het proefzwemmen deze keer is gepland op: vrijdag 10 oktober en
zaterdag 11 oktober.

- Uw kind die dag dus wel aanwezig moet zijn om de test te doen.
- De kinderen na afloop van deze test eventueel hun afzwembriefje

mee krijgen.
- Dit afzwembriefje ingevuld en tezamen met het afzwemgeld bij de

tafeldame/-heer ingeleverd moet worden.
- Er ook wordt gekeken of alle contributie is voldaan, anders mag

uw kind niet afzwemmen.
- Als alle hierboven vermelde zaken in orde zijn, wordt uw kind als

"afzwemkandidaat" aangemeld bij de Nationale Raad voor de
Zwemdiploma's.

- Deze instantie onze vereniging regelmatig bezoekt om te kijken of
het niveau van de kandidaten voldoende is.

- Het fijn is als alle kandidaten op tijd aanwezig zijn op de dag dat
wordt afgezwommen.

- Eerst gekeken wordt of alle kandidaten de goede kleding dragen.
- Voldoet de kleding niet aan de eis, dan kan uw kind worden

uitgesloten van deelname aan het afzwemmen.
- Wij daarom deze "Weetjes" nogmaals bij u onder de aandacht

brengen.
- Alle kinderen dus hard gaan oefenen voor het proefzwemmen.
- Wij iedereen heel veel succes wensen de komende weken en

hopen dat iedereen op mag voor het diploma.

Tot de volgende keer!



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 < 13
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 15
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag 20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
zondag 12.00 - 13.30 uur Planeet
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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