
De Waterdroppels



Nummer 9
november  2008
Jaargang 68

Redactie

Michael Woolthuis

Vaste medewerkers

Familie Tijman

Robbert Henrichs

Kopij 

De Waterdroppels wordt

samengesteld uit kopij

geschreven door en voor 

DWT'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 Woolthuis

Glasblazersstaat 19

2011 AP Haarlem

of e-mailen naar:

clubblad@dwt-haarlem.nl

Reclame

Teun Weustink

Tel. 023 -531 11 78

DWT website:

www.dwt-haarlem.nl

www.dewatertrappers.nl

De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële
t i j d s c h r i f t  van  de  Haar l emse
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en komt tien keer per jaar uit.

In dit nummer:

Een voorzet van . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2
GEZOCHT: Tafelpersoon !. . . . . . . . . . 3
De JREZ stelt voor: Sabine Bakker. . . . 5
Synchroonzwemmen. . . . . . . . . . . . . . . 6
Synchroonzwemmen is vetleuk!. . . . . . 8
Weetjes voor de leszwemmers nr. 4. . 11
DWT'S internationale tennistoernooi. 12
Donderdagmiddag. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sinterklaas kleurwedstrijd. . . . . . . . . . 14
Van de polocommissie.. . . . . . . . . . . . 15

Scheidsrechters; Capjes; Zomertrainingen;

Uit het Haarlems Dagblad; Wedstrijden in

november

Nieuws uit Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . 20
De Ring van Möbius (Herh.). . . . . . . . 22

Oplossingen van de Insectpuzzel in het

april-nummer.

Gezocht: tafelmodel koelkast.. . . . . . . 23
Sinterklaas Bingo.. . . . . . . . . . . . . . . . 24
De Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Heren 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Informatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



  2

Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het rookverbod: voor de één een zegen en voor
de ander een ramp…

Het kan niemand ontgaan zijn dat 1juli een
rookverbod is ingegaan voor de horeca. 
Het clubhuis valt hier ook onder en dit betekent dat bij overtreding
van de wet er een boete kan volgen die begint bij 300 euro en kan
oplopen tot 2400 euro. De boete wordt niet aan de roker, maar aan de
sportvereniging opgelegd. 

Nu is het rookverbod binnen DWT al de nodige jaren een feit, tot
tevredenheid van veel leden. En de rokers houden zich over het
algemeen ook goed aan de regels, wat zeker een compliment waard
is. Want het valt natuurlijk niet mee om 's winters of in de regen
buiten je sigaretje te moeten roken. 

Later op de avond bestaat dan ook soms de verleiding om ook in het
clubhuis zelf een sigaret (of sigaar) op te steken. En tot nu toe werd
dan doorgaans een oogje
dichtgeknepen. Maar met de
hoge boetes die worden opgelegd
en de strenge controles kunnen
we ons  dat  n ie t  meer
veroorloven. Het bestuur en de
clubhuiscommissie vertrouwen
dan ook op het begrip en
medewerking van iedereen om
het rookverbod na te leven en
elkaar waar nodig daarop aan te
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spreken.

Dat geldt ook voor het deponeren van peuken in de speciale DWT
asbak die bij de buitendeur staat opgesteld. Van onze buren (de
Onderwatersport Vereniging Haarlem) krijgen we als bestuur
namelijk regelmatig klachten over de vele peuken die zondagochtend
op het trottoir worden gevonden door de spelende kinderen Dit is
kennelijk zelfs voor onze geoefende waterpoloërs nog een lastige
opgave. Misschien nog een reden om vaker te komen trainen en te
oefenen op de werptechnieken…….. 

GEZOCHT: Tafelpersoon !

De JREZ is momenteel op zoek naar een nieuwe tafelpersoon voor de
vrijdagavond in het Boerhaavebad van 17.00 tot 19.30 uur.
Vind jij het leuk om:
- als vrijwilliger actief te zijn binnen DWT;
- wekelijks contact te onderhouden met de leden en hun ouders;
- de ledenadministratie voor de vrijdagavond bij te houden;
- af en toe te vergaderen met de JREZ-commissie.

Neem dan contact op met Harrie van Geldorp (voorzitter
JREZ-commissie). 
Het telefoonnummer van Harrie staat achter in dit boekje.

Het is ook mogelijk met meerdere vrijwilligers de tafel te bemensen,
dus aarzel niet.

Word jij onze nieuwe tafelpersoon, dan hebben wij een leuke
verrassing voor je.



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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De JREZ stelt voor: Sabine
Bakker

Ik ben Sabine Bakker en ik ben naast het moederschap drie dagen per
week werkzaam als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad.
Toen ik vier jaar geleden mijn twee jongste dochters op zwemles
deed, werd mij gevraagd of ik het leuk vond om mee te helpen. Nu
vier jaar later vind ik het nog steeds erg leuk. Ik vind het een
uitdaging om in de zwemles leerzame en leuke oefeningen te doen.
Weet ik het even niet meer, dan kan ik altijd terugvallen op de
begeleiding van Harrie van Geldorp en Diana den Braven.

Momenteel heb ik een vast bad op zaterdag in de Planeet. Dat is erg
leuk, want zo kan ik de vorderingen van de kinderen goed zien.

Naast het lesgeven ben ik actief binnen de JREZ. Ik zorg voor de
financiële zaken en houd me bezig met het organiseren van
activiteiten. Verder ben ik oproepbaar om in te vallen op de andere
zwemavond.

Inmiddels hebben mijn meiden hun diploma's gehaald en zwemmen
zij niet meer. Mijn oudste dochter is ook aangestoken met het
zwemlesvirus en assisteert wekelijks op het eerste zwemuur. 

Tot op de zaterdag!
Sabine Bakker
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Synchroonzwemmen

Op 20 en 21 september is de synchroon ploeg op trainingsweekend
naar Zeist geweest: 26 meisjes, de jongste 5, de oudste 22. Het weer
was prachtig en de dames waren super.
Er is heel veel getraind (daar kwamen ze voor) maar er is ook enorm
gelachen, lekker gegeten, en er zijn veel spelletjes gedaan. Er zijn
zelfs al verzoeken ingediend of ze niet gewoon elk jaar op kamp
mogen, dus wie weet. Even nog wat leuke weetjes voor de achter
blijvers.

Tijdens de eerste droog training begon Marja met het "stenen" spel,
(voor diegene die even niet hoefden) daarna kwam wie de grootste
dennenappel kon vinden. Nina vond er echt heel veel en uiteindelijk
hadden we de hele tafel vol. Alleen geen grootste, wel kleinste, die
vond Clémentine.

Toen op naar het zwembad. Linda had moeite om aan het eind van de
training alle dames erbij te houden, want de heren waterpoloploeg
(die zojuist wereldkampioen in Tokio was geworden) kwam
binnen!!! 

Weer in het huis aangekomen werd er een heerlijke maaltijd bezorgd.
Annemiek zat al gezellig kletsend met Kitty ongemerkt haar hele
bord leeg te eten. Na het eten was er tijd voor spelletjes.
Eva is heel goed is in Twister. Macy kon een poepje ruiken bij
Mascha (ook met twister) en Iris won met de stoelendans. Het Elven
spel zorgde ook voor veel plezier bij Yvette, Marja, Kitty en Linda,
want met een zwijn kan je niks beginnen in de woestijn!!!! Romy had
ook een aardig aandeel in de gezelligheid met haar guitige blik, en
Daphne vond het wel gezellig bij de Kolonisten van Katan. Sien was
ondertussen onze stille genieter.

De kleinste lieten zich heel braaf als 1e naar bed sturen. Brigit haar
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tanden werden even gepoetst door een stand in moeder. Femke riep
stoer "ik slaap nooit voor één uur hoor" (maar lag evengoed ook
gelijk met de rest te slapen). Marijn had een knuffel bij zich die
groter was dan zij zelf .
Sissi hoorde de leiding en durfde toen niet door te poetsen (het was
ondertussen allang slaaptijd) en is snel haar bed in gedoken met
tandpasta-mond en al. Channah wilde nog vluchten uit "de andere
slaapkamer" en toen bijna geplet is tussen de wc- en kamer deur.
Sanne is overigens heel stoer in een donker en onbekend bos, voorop
brengt ze de senioren weer veilig "thuis". Anouk, Merel, Kayleigh,
Macy en Mascha lagen met z'n 5e in 3 bedden!!!. (even allemaal
stilhouden voor Linda, Merel is uit het raam geklommen !!!!) En
Lisanne en Cheraine hadden het prima naar hun zin zo samen op de
kamer.

Om half 8 ontwaakte iedereen weer. Nou ja, iedereen, Amber
strompelde naar de eetzaal en daar ging ze verder slapen. Daarna het
ontbijt en Dana deed zo veel hagelslag op haar brood dat je het hele
brood niet meer zag (zelf het bord niet meer). Na het ontbijt moest er
nog een probleempje worden opgelost en bleek dat Natasja haar
eigen badpak niet meer herkende.

Toen nog wat trainen en een gezellige speurtocht. Anouk vond de
verpakking leuker dan de prijs. Daarna nog wat chillen. Kaya kreeg
geen doosje, omdat we dachten dat ze katte kwaad uit ging halen,
misverstand, later is het goed gepraat!!!! (verdere info. vraag Kitty)

Toen op naar het zwemwater. Kayleigh begon te gillen onder de
douche toen ze hoorde dat de waterpoloërs weer aan het trainen
waren. En dat terwijl Ingrid gewoon een blikje drinken kreeg van
Robin!!!!

Shanita bekende nog dat ze niet wist dat kinderen zo leuk konden
zijn. Toen was het weer tijd om te vertrekken en was gelukkig
ondertussen de reserve sleutel van Linda's auto meegebracht door een
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vader. Speciaal voor de kleinste was Yvette het hele weekend
verkleed als Smurf. En Katherine had wel dubbel pech, ze zat zowel
de heen als de terugweg bij iemand in de auto die de route niet wist!

De Kamp-dames Marja & Yvette

Synchroonzwemmen is
vetleuk!

Ik ben Femke Antonisse en sinds september doe ik aan
synchroonzwemmen.
Ik vind het vetleuk. Op zaterdag train ik van 13.30 uur tot 16.00 uur
met alle meiden tegelijk in het Boerhaavebad. Eerst droogtrainen en
dan in het zwembad.
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We moeten allemaal een badmuts op en de meesten hebben ook een
neusklem, anders krijg je water in je neus als je een koprol maakt.

Ik ben al op trainingskamp geweest en dat was helemaal te gek. We
hebben geoefend in het zwembad, spelletjes gedaan en nasi gegeten.
Het was heerlijk!
De volgende dag weer oefenen en 's middags weer naar huis met de
auto.

We oefenen nu voor de nieuwjaarsshow. Dat vind ik best spannend,
want het wordt mijn eerste optreden met de Synchroonzwemgroep.

Groetjes
Femke



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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Weetjes voor de
leszwemmers nr. 4

Dat je schoolslag en rugslag moet zwemmen is duidelijk maar wist je
dat:

- Voor een jong kind met armen en benen tegelijk zwemmen erg
moeilijk is.

- Dit gewoon te maken heeft met de motorische ontwikkeling.
- Niet ieder kind zich even snel motorisch ontwikkelt en soms

therapie krijgt.
- Het fijn is als u dat meldt bij de uurleider of het kaderlid dat uw

kind lesgeeft.
- Men dan in de les rekening houdt met uw kind, of zelfs de les er

op afstemt.
- Dit ook geldt voor eventuele andere zaken (autisme/concentratie).
- U dit ook kunt melden via: leszwemmen@dwt-haarlem.nl.
- De lesgever uw kind dan beter kan begeleiden.
- De andere kinderen hier niets van merken.
- Met de juiste begeleiding de kinderen meer zwemplezier hebben.
- Het plezier beleven aan het zwemmen bij DWT hoog in het

vaandel staat.
- Er in dit boek je een kleurplaat zit.
- Alle zwemmende leden van 4 tot 10 jaar mee kunnen doen met

een kleurwedstrijd!
- De tekenpiet deze kleurplaat heeft gemaakt.
- Er mooie prijzen te winnen zijn.
- Op vrijdag 5 december geen zwemles is.

Tot de volgende keer!
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DWT'S internationale
tennistoernooi

21 december 2008 

aanvang 12.30

kosten € 2,50 p.p.

Het is eindelijk weer zover, na al de waterpolo stress  is het weer tijd
voor tennis. Op zondag 21 december  12.30 verzamelen in de bar van

de Fablo tennishal aan het Marcellisvaartpad.
Grijp deze kans om voor de feestdagen nog
even te sporten en te ontspannen. De
inschrijving kost € 2,50 per persoon en het is
het handigst wanneer je je met je tennis
partner tegelijk inschrijft. Voor het winnende
paar zal er een attentie zijn en de verliezers
nemen er nog maar eentje extra. Het wachten
tussen de wedstrijden door, zal aan de bar
kunnen plaats vinden, alwaar plek
gereserveerd is. Ook wanneer je geen

tennispro bent, is het altijd leuker dan de hele zondag middag op de
bank zitten hangen. Inschrijven is mogelijk op:

tennis@dwt-haarlem.nl

Eventueel kun je je ook
inschrijven bij Stefan
W o o l t h u i s  i n  he t
clubhuis .



 13  

Donderdagmiddag
Door: Mieke

Het is donderdagmiddag 25 september en ik zat lekker te werken
achter mijn bureau. Gaat ineens mijn telefoon. Hoi, met Bart. Hoi
Bart, hoe is het? Vraag ik nog nietsvermoedend. Alles goed hoor
Mieke, maar het clubhuis staat onderwater. WAT! Hoe kan dat?
Potverdikke, wat nu? Ik kon veel dingen bedenken, maar uiteindelijk
kwam ik toch tot de conclusie dat ik in mijn auto alias "de blauwe
rugzak" naar het clubhuis moest gaan. 

Daar aangekomen ben ik direct naar Bart gelopen. Hij heeft gelukkig
bij zijn collega's kunnen regelen dat hij mij even kan helpen. Nou
Bart, daar gaan we dan. Via de ingang van het zwembad gingen we
naar binnen en in het hele clubhuis, van de bar tot de kast in de
bestuurskamer, stond minimaal 1 centimeter water. Hmmm, hoe gaan
we dit oplossen. Eerst maar even alle spullen aan de kant. Daarna de
vlonders achter de bar eruit gehaald zodat we bij het putje konden. Ja
ja, gelukkig hebben we een putje achter de bar. Nog nooit zo blij mee
geweest. Dus eest maar even met de ouderwetse trekkers aan de
gang. Dat schoot helemaal niet op. Gelukkig had een collega van Bart
een super idee. De waterstofzuiger. Top, waarom hadden we daar niet
eerder aangedacht? 

Bart heeft mij een speedcursus waterstofzuiger-lopen gegeven en
twee uur later was al het water eindelijk weg. Marjolein en Mitchell
kwamen aan het eind van de middag ook nog even langs. Ze moesten
er toch al zijn omdat ze het clubhuis wekelijks schoonmaken. Ze
hebben nog even geholpen bij het terugzetten van de spullen en zijn
vervolgens aan de slag gegaan met het schoonmaken. Één ding
hoefde ze in ieder geval niet meer te doen: de vloer dweilen ( Foto's
zijn te vinden op de DWT Hyves.
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Sinterklaas kleurwedstrijd

Binnenkort vertrek ik met mijn pakjesboot richting  Nederland om
mijn verjaardag te vieren.
Omdat mijn kamer in Nederland nu nog helemaal leeg is en dus erg
saai, vraag ik alle kinderen die zwemmen bij DWT, tussen 4 jaar en
10 jaar oud,  om hulp. In dit clubblad zit een kleurplaat. Willen jullie
deze kleurplaat zo mooi mogelijk 
inkleuren?

Wat moet je doen.
1. De kleurplaat mooi inkleuren.
2. Je naam op de kleurplaat zetten.
3. In de speciale brievenbus in het clubhuis stoppen of bij de

tafelpersoon inleveren.
4. Je kleurplaat voor 23 november 2008 inleveren.

De hoofdpiet zal samen met mij de mooiste kleurplaten uitzoeken.
Wie de mooiste kleurplaat heeft gemaakt, krijgt van Sinterklaas een
mooie prijs. Er zijn diverse prijzen voor  de kinderen van 4 tot 6 jaar,
6 tot 8 jaar en 8 tot 10 jaar.
Hoofdpiet belt je op als je een prijs hebt
gewonnen.

Dus kinderen……. Ga aan de slag en zorg
ervoor dat mijn kamer wordt versierd!

Groetjes uit Spanje
Sinterklaas en de hoofdpiet 

PS: Kom je een kleurplaat te kort? Haal er
nog één bij de tafelpersoon op vrijdag of
zaterdag.
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Van de polocommissie

Het is alweer november, het eind van de eerste helft komt al
dichterbij. Op de dag van schrijven zijn dames 1 en 3 nog
ongeslagen, loopt heren 1 steeds weer net de punten mis, hebben de
jongens onder 17 al een wedstrijd gelijk gespeeld en eentje
gewonnen! Heren 6 zit een beetje krap in de spelers, maar wordt
bijgestaan door de fanatieke aspiranten.
Voor wedstrijden hebben we natuurlijk ook een jurytafel nodig.
Aangezien vanaf 1 januari 2009 alle drie de mensen achter het tafeltje
bij elke wedstrijd een w-tje moeten hebben, hebben we iedereen
zonder w-tje opgeroepen de laatste cursus te volgen. Op dit moment
volgt een flink aantal deze cursus in het verre noorden en we hopen
ze binnenkort allemaal te kunnen feliciteren met het behalen van het
w-official diploma!

De polocommissie

Scheidsrechters

Graag willen wij in dit clubblad afscheid nemen van twee trouwe
scheidsrechters; Ton Vermeer en Kim Bouman leggen hun taken
neer. Wij willen hen hartelijk bedanken voor alle gefloten
wedstrijden!
Dit betekent voor ons als club dat we nu 2 scheidsrechters minder
hebben. Het aantal teams dat wij mogen inschrijven, hangt af van het
aantal scheidsrechters dat voor de club fluit. Daarom bij deze een
oproep aan een ieder die dit altijd al eens heeft willen doen: wordt
scheidsrechter! Zonder scheidsrechters geen teams, en geen
wedstrijden.
Dus, heb je interesse? Geef je op via waterpolo@dwt-haarlem.nl. 
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Capjes
Er zijn nog steeds enkele sets capjes te verkrijgen.
Voor slechts 25 euro kan jij de trotse bezitter van
een gloednieuwe blauwe en witte cap zijn! Wees
er snel bij, want op=op!

Zomertrainingen
Misschien denk je bij het lezen van deze kop dat
we nu echt in de war zijn. Zomertrainingen? De
winter staat voor de deur! Je bereidt je alweer  voor op het krabben
van je autoruit en verheugd je op avondjes voor de open haard….
Wat nou zomertrainingen?!
Welnu; het zit als volgt. Al jarenlang hebben we vanaf het einde van
de competitie ,eind april tot ongeveer begin juli badwater op de
dinsdag en vrijdagavond. Deze trainingen zijn bedoeld om een
balletje te gooien, partijetje te spelen, of voor de liefhebber het
trekken van wat lange banen. Afgelopen jaar hebben wij
geconstateerd dat deze trainingen steeds slechter worden bezocht. En
wij willen graag weten waarom dat is. Misschien willen jullie wel
liever voetballen, kanoen of  hardlopen? Of een balletje gooien in de
Houtvaart ? Of misschien willen jullie wel helemaal niks? Wij willen
graag weten wat jullie behoeftes zijn, of wat voor ideeen jullie
hierover hebben. Dit zodat wij hier bij het opgevenvan de badhuur
van komend jaar beter rekening mee kunnen houden.
Daarom het verzoek om een paar vragen te beantwoorden en deze
naar ons te mailen: waterpolo@dwt-haarlem.nl. Gewoon tegen ons
zeggen mag natuurlijk ook.
1. Maak jij gebruik van de uren op dinsdag en vrijdag ( ± mei-juli)?

Zo nee, waarom niet?
2.  Denk je dat deze uren voor iedereen toegankelijk  moeten
blijven? 
3. Zou je liever andere mogelijkheden hebben? Zo ja, wat dan?
4. Zou je deze trainingen liever in de Houtvaart hebben? 
5. Overige aandachtspunten en suggesties.
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Uit het Haarlems Dagblad

Wedstrijden in november

Zaterdag 1 november Baddienst: Sandra
W.nr Niveau  Aanv Tafelbezetting VSR

45155 NH.D2 Pupillen -S.G. Haerlem'04 E 18:30 Dames 3 Tim

45291 NH.DA1 Dames 2 -S.G. Ymond 2 19:15 Heren 2

45326 NH.DA2 Dames 3 -SG.West-Friesland 3 20:00 Dames 2

20424 D3.HE2 Heren 2 -De Duinkikkers 1 20:45 Dames 3

45463 NH.HE3 Heren 5 -S.G. Ymond 8 21:30 Heren 2

Uitwedstrijden

Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.HE3 S.G. Ymond 5 -Heren 3 De Heerenduinen (IJmuiden) 19:00

D3.DA2 Watervlo 1 -Dames 1 Fletiomare (Vleuten-De Meern) 18:30

NH.HE3 DAW Finenzo 6 -Heren 6 Hoornse Vaart (Alkmaar) 18:15

B.H4A Het Y 2 -Heren 1 Sportfondsenbad Oost(Amsterdam) 19:15
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Zaterdag 8 november Baddienst: Ronnie
W.nr Niveau  Aanv Tafelbezetting VSR

45159 NH.D2 Pupillen -De Ham F 18:30 Heren 1 Eddy

45260 NH.B Aspiranten -AquaWaarD A 19:15 Dames 2

1613 B.H4A Heren 1 -S.G. Haerlem'04 4 20:00 Heren 3

45297 NH.DA1 Dames 2 -ZWV-Nereus 2 20:45 Heren 1

20487 D3.HE3 Heren 3 -Oceanus 2 21:30 Dames 2

Uitwedstrijden

Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.DA2 Watervlo 2 -Dames 1 Fletiomare (Vleuten-De Meern) 18:30

Zaterdag 15 november Baddienst: Patrick
W.nr Niveau  Aanv Tafelbezetting VSR

45162 NH.D2 Pupillen -De Reuring D 18:30 Dames 3 Jeroen L

20429 D3.HE2 Heren 2 -De Vaart 1 19:15 Heren 3

45332 NH.DA2 Dames 3 -Noordkop 1 20:00 Heren 2

20491 D3.HE3 Heren 3 -UZSC 5 20:45 Dames 3

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.HE3 S.G. Ymond 8 -Heren 6 De Heerenduinen (IJmuiden) 17:45

B.H4A S.G. Ymond 2 -Heren 1 De Heerenduinen (IJmuiden) 20:00

NH.DA1 SG.W-Friesland2 -Dames 2 De Kloet (Grootebroek) 19:45

D3.DA2 Zv. Utrecht 2 -Dames 1 De Kwakel (Utrecht) 20:30

NH.HE3 ZWV-Nereus 5 -Heren 5 De Slag 2 (Zaandam) 19:00

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

NH.HE1 DAW Finenzo 4 -Heren 4 Hoornse Vaart (Alkmaar) 19:45

Zaterdag 22 november Baddienst: Eddy
W.nr Niveau  Aanv Tafelbezetting VSR

45165 NH.D2 Pupillen –WZ&PC Purmerend 18:30 Heren 1 Eddy

45476 NH.HE3 Heren 6 –Noordkop 3 19:15 Heren 4

1624 B.H4A Heren 1 –UZSC 2 20:00 Heren 6

45378 NH.HE1 Heren 4 –ZWV-Nereus 4 20:45 Heren 1

20325 D3.DA2 Dames 1 –Watervlo 1 21:30 Heren 4
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Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

D3.HE2 BZC Brandenburg3–Heren2 Combibad Brandenburg Bilthoven 18:30

NH.B
WZ&PC Purmerend B -
Aspiranten Leeghwaterbad (Purmerend) 18:45

NH.DA1 De Reuring 1 – Dames 2 Duikerdel (Nrd. Scharwoude) 21:15

Zaterdag 29 november Baddienst: Rob & David
W.nr Niveau  Aanv Tafelbezetting VSR

45168 NH.D2 Pupillen -Alliance J 18:30 Heren 1 Eddy

45269 NH.B Aspiranten -Alliance C 19:15 Heren 4

1629 B.H4A Heren 1 -Aquarijn 1 20:00 Dames 3

Uitwedstrijden

Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.DA2 Alliance 5 -Dames 3 De Slag 1 (Zaandam) 17:00

NH.HE3 Alliance 6 -Heren 5 De Slag 2 (Zaandam) 16:00

NH.HE1 Alliance 4 -Heren 4 De Slag 2 (Zaandam) 16:45

D3.HE3 de Otters het Gooi2-Heren3 de Zandzee (Bussum) 20:15

NH.DA1 DAW Finenzo 3 -Dames 2 Hoornse Vaart (Alkmaar) 20:30

D3.DA2 Aquarius 1 -Dames 1 Sportf. De Wiel (Schagen) 18:15
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Nieuws uit Madrid

Ook dit jaar heeft de Sint weer tijd om bij u
langs te komen! De bezoeken zullen
plaatsvinden op 5 december.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
T. Muylaert 023 5326796
of
C. Smits-Muylaert 023 5240087
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De Ring van Möbius (Herh.)

Maak deze RING  -  een eenvoudige opdracht?  -  JA
Je moet er wel wat voor doen, maar niet veel.
Scheur een A4-velletje uit een schrijfblok.
Knip daar een strook van 3 cm breed vanaf.
Deze papierstrook is dus 30 cm lang en 3 cm breed.
Deze strook papier heeft een bovenkant en een onderkant en
dat betekent de strook heeft twee vlakken.
Op elk van beide vlakken kun je iets schrijven of tekening maken.
Pak het linker uiteinde van de strook tussen duim en wijsvinger.
Linker duim boven.
Pak het rechter uiteinde van de strook tussen wijsvinger en duim.
Rechter wijsvinger boven.
Maak vervolgens een slag in de papierstrook door je rechterhand te
draaien.
Rechter duim is nu boven.
Breng de twee uiteinden van de strook naar elkaar toe.
De linker- en de rechter duim zijn nu naast elkaar.
Plak de twee uiteinden aan elkaar met Pritt of een plakbandje.

Je hebt nu de  "Ring van Möbius" gemaakt.

Wat doen we hier nu mee? - Met een balpen naar de gevolgen kijken.
De ring leg je voor je op tafel en je ziet de "binnenkant" van de ring.
Dat is heel eigenaardig, want dat denk je!!!
Met de balpen maak je op deze "binnenkant" een flinke stip.
Vanaf deze stip trek je met de balpen een lijn naar rechts.
Doe dit tot je de stip weer tegen komt.
Nu ontdek je waarom het woord binnenkant tusen aanhalingstekens
staat.

Honderdenveertig jaar geleden ontdekte de heer Möbius deze ring.
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Oplossingen van de Insectpuzzel in het
april-nummer.

Vlinderslag - slagboom - boomblad - bladwijzer - wijzerplaat -
plaatwerk - werkster - sterappel - appelstroop - strooppot - potvis -
visafval - afvalbak - bakfiets - fietsjongens - jongenskamp -
kampvuur - vuurvlinder

Gezocht: tafelmodel koelkast

Voor ons clubhuis zijn
we opzoek naar een
tafelmodel koelkast voor
achter de bar. Natuurlijk
gaan we dan eerst op
zoek naar een gratis
koelkast bij onze leden.
Mocht je in het bezit zijn
van een nog goed
werkende koelkast, dan
horen wij het graag. Laat
het ons even weten via
clubhuis@dwt-haarlem.n
l of bel: 06-52055039.
Natuurlijk kan je het ook
e v e n  p e r s o o n l i j k
doorgeven aan één van
onze commissieleden.
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Sinterklaas Bingo

Vrijdag 28 november

                                                 

Voor alle leden van DWT
We beginnen om 20.00 uur
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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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De Pen
Door Marc van Gaale.

We weten allemaal dat de topsport dit jaar
word beheerst door de Spanjaarden.
En dat is nu ook terug te zien in de sport
op regionaal niveau. Voor mij is het
Spaanse gevoel het "manjana" gevoel dat
gevoel beheerst me sinds ik de pen kreeg
van Paul en werd het  uitstel op uitstel. Na
een gesprek met mijn Spaanse arts 'fuentes' heb ik de pen niet tijdens
de grote rondes gebracht maar gewacht tot aan het eind of misschien
beter aan het begin van dit seizoen. Uiteraard zijn er diverse out of
competition controle's uitgevoerd door onze leider, Ton maar deze
heb ik samen met mijn where abouts positief weten te beantwoorden.
Wel nu mijn naam is Marc van Gaale ,41 jaar , getrouwd  en sinds 17
oktober vader van een zoon Stan en  lid van DWT sinds begin jaren
70.

Door mijn ouders, Rob en Gerda van gaale beide DTW'ers  ben ik
begonnen met wedstrijd zwemmen op een jaar of 9 ,en na een
persoonlijke toptijd van 1 30.08 op de honderd vrij bleek ik toch
beter af te zijn als teamspeler, via de jeugd waarin we toen al een zeer
groot spaans talent [Ruud Heroma] in ons team hadden
doorgestroomd naar het tweede en met een kampioenschap in de zak
door naar het eerste team ,wat zo ongeveer bestond uit het huidige
derde het team waarvan ik tot nu toe vaste afwezige ben.
Maar vanaf zatredag 25 oktober ben ik weer te bewonderen in de
noord hollandse baden. En hoop dan ook weer van een vaste waarde
voor ONS TEAM te zijn. Ik geef de pen door aan Ted Meijer , alweer
een talent van het derde.
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Heren 2
Door Michael.

In het moderne heren 2 was geen plaats meer voor spelers tekorten of
wisselproblematiek. Dus zijn er nieuwe spelers aangetrokken, deze
komen zowel uit DWT’s eigen kweekvijver als van ver buiten de
vereniging.
Als iedereen er is dan hebben we tegenwoordig gewoon een volle
bank. Genoeg spelersruimte dus om stevig door te wisselen. Dat zie
je dan ook meteen terug in het resultaat van de eerste paar
wedstrijden. We hebben nu al best wel veel punten. Al kan het
verwarrende feit dat ook bij het hedendaagse waterpolo drie punten
per wedstrijd te verdienen zijn wel enigszins in ons voordeel
meewerken. Het rekenen gaat er allemaal niet makkelijker op worden
denk ik. Voorlopig staan we oud en vertrouwd zeer solide aan de
bovenkant van de middenmoot met nog altijd veel kans op een top
positie. Alle reden dus om tevreden te zijn.
Onze nieuwe aanwinsten zijn ondertussen al aardig ingeburgerd en ze
zullen zeker in één van de komende maanden uitvoerig voorgesteld
worden zodat onze grote schare fans ook hun naam kan scanderen
tijdens de wedstrijden.
Om de eenheid in het team te symboliseren zwemmen we
tegenwoordig ook allemaal met een zelfde zwembroek aan (op de
maat na dan want er blijken mensen in ons team te zitten die
XXXXXL-met-tentstokken nog maar net aankunnen terwijl er ook
rondzwemmen met een klein emmetje, zo zie je maar weer dat zelfs in
het gelijk gestemde heren 2 er toch nog minieme verschillen te
bespeuren zijn tussen de diverse teamleden).
De broek heeft een mooie opvallende waterpolo-DWT-paarse kleur
met het ouderwetse DWT logo duidelijk zichtbaar in ere hersteld aan
de rechterkant. Omdat de broek ook al vele jaloerse blikken en graai
bewegingen heeft opgeleverd hebben we besloten dat, in 2009, de
broek ook voor derden te koop zal zijn. Bestellen kan nu al door
langdurig te slijmen bij ons of gewoon bij Marco.



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
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