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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
Woolthuis in het
clubhuis .
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Van de polocommissie
Waterpolo is een bijzondere sport en niet bekend genoeg in
Nederland, en daarom wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe
leden. Zoals we eerder al gemeld hebben, hebben de
waterpoloprestaties in Beijing een positieve invloed gehad op het
aantal nieuwe jeugdleden; inmiddels bestaat onze groep kleinste
poloërs al uit 16 enthousiastelingen. Naast nieuwe leden hebben we
ook bij de dames en heren nog een trainer nodig. Hiervoor heb je een
goede promotie nodig, iets waar wij ons dan ook zeker mee
bezighouden. Naast posters op diverse scholen, zijn er ook acties
gericht op de senioren. Vorige week mochten de heren een training
en wedstrijd zwoegen onder leiding van judoka Cor van der Geest.
Een uitgebreid verslag hiervan uit het Haarlems Dagblad is verderop
in dit clubblad te vinden. Morgen, op 21 november, verwelkomen we
tijdens de damestraining een dj van radio Veronica; Mitchell van de
apsiranten onder 17 heeft geregeld dat hij een training mee komt
doen! Naast wat gespetter via de radio, zullen er ook beelden op de
website worden uitgezonden!
Uit deze acties hopen wij dus nieuw talent te halen, zowel in het
water als op de kant!
Mocht je zelf een goed idee hebben voor een leuke promotieactie,
dan houden wij ons aanbevolen.
De polocommissie

Geen training
Zoals in het poloboekje al vermeld staat is er op het heerlijk avondje,
5 december, geen training. Ook als de kerstman in het land is wordt
er niet gezwommen; van 22 december tot en met 2 januari zijn er
geen waterpolotrainingen.
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Eerste wedstrijden tweede helft
Let op; de eerste competitiewedstrijden zijn in het weekend van 10
januari! Wij plannen het nieuwe poloboekje voor die tijd klaar te
hebben, maar hou hier alvast rekening mee.

Uit het Haarlems Dagblad
10 November

Aankondiging training Cor van der Geest
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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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Zomertrainingen
In het vorige clubblad stond een enquête over de zomertrainingen.
Hierop zijn weinig reacties gekomen. Aangezien wij het erg
belangrijk vinden dat jullie je stem kunnen laten horen voordat wij
beslissingen nemen, plaatsen wij de enquête nog een keer. Wij
verzoeken jullie allemaal voor 15 december te reageren. Mail je
reactie naar waterpolo@dwt-haarlem.nl.
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.

Nogmaals oproep scheidsrechters
Nog een item dat je ook vorige maand al voorbij hebt zien komen;
een oproep om scheidsrechter te worden! Het aantal teams dat wij
mogen inschrijven hangt af van het aantal scheidsrechters dat voor
onze club fluit. Dit aantal is op dit moment minimaal voor het aantal
teams dat DWT heeft. Daarom roepen wij jullie nogmaals op om een
lang gekoesterde droom waar te maken; wordt scheidsrechter! Geef
je zo snel mogelijk op via waterpolo@dwt-haarlem.nl!

Minipolotoernooien
Hierbij de nieuwe kalender van de minipolotoernooien. Er is nog
steeds niet veel bekend over de toernooien. Veel verschil is er dus
niet met de vorige kalender, er is alleen één toernooi bijgekomen.
Namelijk het toernooi op zondag 14 december in Wormerveer.
Hieronder een schema met de toernooien en tijden die al bekend zijn.
Zodra er meer bekend zijn zal er een nieuwe tabel worden gemaakt.
LET OP: er kunnen dus nog wijzigingen optreden ten opzichte van
dit schema!
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De trainers gaan er vanuit dat alle minipoloërs meedoen met alle
toernooien. Het kan natuurlijk zijn er een keer wat tussen komt. Mail
dan minstens acht dagen van te voren om je af te melden naar:
tessa_wijckmans@hotmail.com.

Kalender Minipolo
Versie 04 November 2008
Verzame
Aanv
ltijd

Verwachte
Eindtijd

Datum

Vereniging

Plaats

Zwembad

Zo 14-12-2008

De Ham

Wormerveer

De Watering

12:15

13:30

16:00

Zo 01-02-2009

SG Haerlem

Haarlem

De Planeet 1

14:30 *

15:00

17:00

Zo 15-03-2009

De Reuring

N Scharwoude

De Duikerdel

14:45

16:00

?

Zo 29-03-2009

Alliance

Zaandam

De Slag

12:00

13:00

16:00

Zo 14-09-2009

Noordkop

Den Helder

De Schots

?

?

?

* Verzamelen in de Planeet
Voor een toernooi verzamelen we allemaal bij het Boerhaavebad,
voor het clubhuis, met uitzondering van toernooien in de Planeet, dan
wordt er verzameld bij de Planeet.
Hieronder staat het rij rooster. De adressen van de zwembaden staan
achterin in het poloboekje (het oranje boekje).
Datum
Zo 14-12-2008
Zo 15-03-2009

Rijden
Patrick, Nelson, Aimée, Meagan
Dana, Christiaan, Milo, Boris

Zo 29-03-2009
Zo 14-09-2009

Gijs, Wessel, Iris, Milou
Aimée, Meagan, Boris, Patrick

Hopelijk hebben jullie er allemaal nu al zin in!
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Wedstrijden in december
Zaterdag 13 december
Uitwedstrijden
Niveau
NH.HE3

Plaats en bad
De Slag 1 (Zaandam)

Aanv.
18:30

ZWV-Nereus 5 -Heren 6

NH.DA2

SG.West-Friesland 3 -Dames 3 De Waterhoorn (Hoorn)

19:45

NH.HE3

De Ham 5 -Heren 5

17:15

D3.HE2

DJK-ZAR 1 -Heren 2

Mercator Plaza (Amsterdam)

18:30

D3.HE3

De Dolfijn 2 -Heren 3

Sloterparkbad (Amsterdam)

18:30

De Watering (Wormerveer)

Zaterdag 20 december

Baddienst: Sabine R.

W.nr Niveau
45339 NH.DA2 Dames 3 -AquaWaarD 1

Aanv Tafelbezetting VSR
18:30 Heren 4

45309 NH.DA1 Dames 2 -Alliance 4

19:15 Dames 3

45390 NH.HE1 Heren 4 -Z.V. Hoorn 3

20:00 Dames 2

45489 NH.HE3 Heren 6 -Alliance 6

20:45 Heren 4

20446 D3.HE2

21:30 Heren 6

Heren 2 -AquaWaarD 1

Uitwedstrijden
Niveau
D3.HE3

ZWV-Nereus 3 -Heren 3

Plaats en bad
De Slag 2 (Zaandam)

Aanv.
20:45

Schrijf je in voor
DWT'S internationale
tennistoernooi
op 21 december 2008
zie pagina 2

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Afzwemmen ABC
zaterdag 8 november
Eindelijk was het dan zover. Na weken oefenen was iedereen
zaterdag om 8.15 uur aangekleed present voor het afzwemmen. Het
terras zat vol met toeschouwers, want veel kinderen hadden opa, oma
en zelfs ooms en tantes uitgenodigd om te komen kijken.
Ook al was er goed geoefend, toch waren veel kinderen erg
zenuwachtig. De Nationale Raad voor de Zwemdiploma's (NRZ) had
ook deze keer een afgevaardigde gestuurd.
Na de kledingcontrole moest er nog even een probleempje worden
opgelost (jackje vergeten) en toen gingen we van start.
Alle oefeningen werden netjes gezwommen en er werd flink geklapt
door het publiek. Aan het einde nog met z'n allen watertrappen en
toen waren alle kandidaten klaar. De beoordelingscommissie en de
NRZ-afgevaardigde vertrokken naar het vergaderhokje voor overleg.
De afzwemmers en het publiek konden genieten van een
waterpolodemonstratie. Nog even allemaal het water in en een
balletje overgooien en toen was het zover………
De NRZ-afgevaardigde vertelde dat hij het afzwemmen erg leuk had
gevonden en dat hij erg tevreden was. Ook bedankte hij het kader dat
iedere week vrijwillig en kosteloos de zwemles voor de leden van
DWT verzorgt. Ten slotte meldde hij dat de kinderen voor A, B en C
allemaal geslaagd waren!!!!
Een oorverdovend applaus en gejuich barstte los. De ramen bleven
nog net heel!
Alle kandidaten werden één voor één naar voren geroepen en
ontvingen hun diploma, pen en cadeautje. Wie wilde kreeg er nog een
ABC-poster bij. In deze poster kan je je diploma's ophangen.
Nog even een foto en toen aankleden en naar huis om feest te vieren.
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Nu op voor het volgende diploma, want met het ABC-pakket heb je
pas echt waterpret.
Heb je al ABC, maak dan gebruik van de aanbieding om een paar
keer mee te zwemmen met:
- Waterpolo (ballen in het water)
- Wedstrijdzwemmen (wie het hardst kan zwemmen)
- Synchroonzwemmen (dansen in het water)
Tot in het zwembad!
De DWT-reporter
De volgende kandidaten zijn geslaagd:
Diploma A
1. Salal-Eddine Koudad
11.
2. Mounir Elmesbahi
12.
3. Eva-Lune van Grinsven
13.
4. Max Hermus
14.
5. Levy van Dusschoten
15.
6. Chaimae Elmesbahi
16.
7. Mandy deWildt
17.
8. Kike Lammers
18.
9. Sharon Vink
19.
10. Noortje de Reus
Diploma B
1. Walid Benhaddi
2. Stefano Buis
3. Miryam Bennasser
4. Sidney Hermus
5. Marjam Bouskla
6. Nina Hollmann
7. Robin Fokke
8. Medine Tas
9. Merel van Es
10. Melanie van Hout

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Julia Schapen
Jurriaan Lanfermeijer
Machtelt Boogers
Rihab Oulhadj
Lynn van den Heuvel
Daniël Zwart
Gaya Verhagen
Moon Warmer
Koen Bouwman

Bram van der Geest
Milou van der Putten
Nynke Griffioen
Kaoutar El Mesbahi
Annabel Jansen
Faissal Benhaddi
David Hoogewerf
Puk de Jong
Jasmijn Vellekoop
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Diploma C
1. Mustafa Ridouani
2. Robina Negenman
3. Daan Selles
4. Liselot van Tilt
5. Chantal van Breugel
6. Eefje Duyvis

7.
8.
9
10.
11.

Ilse Therese van Goch
Erdem Avar
Tugçe Demir
Sana el Mesbahi
Samrawit Tesfamariam

Van harte gefeliciteerd allemaal
De J-REZ

De J-REZ stelt voor:
Edith Piers
Ik ben getrouwd met Johan en samen hebben we 4 kinderen. Een
tweeling van 18, Armand en Raoul, Etienne van 15 en Aurora van
13.
Alle kinderen hebben hun diploma A, B en C en de zwemvaardigheid
1,2 en 3 gehaald.
In het najaar van 1971 ben ik op zwemles gegaan bij "De
Watertrappers" en besmet met het zwemvirus In vond het zwemmen
zo leuk dat ik op mijn 12e zelf les ben gaan geven in De Planeet.
Een paar jaar later ben ik ook op de donderdagavond les gaan geven
in Schalkwijk, Zwemmerslaan.
Toen dit zwembad, samen met het Sportfondsenbad in de stad,
gesloopt werd en er een nieuw bad in de Boerhaavewijk kwam,
verhuisde we naar de vrijdagavond.
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Sinds 1,5 jaar ben ik nu gestopt op de vrijdagavond, maar als
oproepkracht nog regelmatig te vinden in het Boerhaavebad.
Ik geef nog steeds les in de Planeet, het 1e uur aan de C-tjes en het 2e
uur aan de zwemvaardigheden.
Etienne en Aurora geven inmiddels ook met veel plezier les.
7,5 jaar ben ik nu al weer lid van de J-REZ. Na wat wisselingen zijn
we nu met z'n vijven.
We zorgen met z'n allen voor het reilen en zeilen van het elementair
zwemmen, het Kader, verzorgen cursussen, het afzwemmen en de
nazwemse activiteiten zoals Kerstknutselen, een spelmiddag en
apenkooien.
Hierbij de sportieve groeten en veel zwemplezier van Edith, en mijn
vrijwillige stimulans om les te blijven geven is:

De lach van een kind die trots een badje verder mag en uiteindelijk
zijn diploma haalt!

Weetjes voor de
leszwemmers nr. 5
Het einde van het jaar nadert. De feestdagen komen eraan, gevolgd
door een nieuw jaar met nieuwe voornemens. Weet je…….
-

Dat er op vrijdag 5 december geen zwemles is?
Er zaterdag 6 december wel gewoon zwemles is.
De kinderen erg mooi hebben gekleurd voor Sinterklaas.
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-

Er dus veel kinderen in de prijzen zijn gevallen.
De laatste zwemles van 2008 vrij zwemmen is (vrijdag19 en
zaterdag 20 december).
- Ouders, broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes ook mee
mogen zwemmen.
- Zij dan € 2,-- moeten betalen aan het "tafeltje".
- Iedereen 20 december de middag vrij moet houden.
- We dan namelijk van 14.30 uur tot 17.00 uur gaan knutselen in
het clubhuis.
- We natuurlijk allemaal kerst knutsels gaan maken.
- Iedereen een folder krijgt met informatie over de knutselmiddag.
- Er op 26 en 27 december 2008 en op 2 en 3 januari 2009 geen
zwemles is.
- Er in het nieuwe jaar streng gecontroleerd gaat worden aan het
tafeltje.
- Alle leden zich voor de zwemles aan de tafel moeten melden.
- Dit nodig is om de aanwezigheid te registreren en te kijken of
men lid is.
- Alle leden op het huisadres een boekje ontvangen (per gezin).
- Je dus adreswijzigingen moet doorgeven, anders krijg je geen
boekje meer.
- We voor volgend jaar weer veel zwemplezier willen.
- Alle kaderleden in januari een workshop gaan volgen.
- Zij dan worden bijgeschoold in het zwemles geven.
- Vragen over de zwemles gesteld kunnen worden aan de
uurleider.
- U in het achter in dit boekje de namen kunt vinden.
- Alle kinderen in de zwemles "zwemvriendjes" zijn.
- Iedereen dus aardig voor elkaar is.
- Er volgend jaar weer nieuwe "Weetjes" in het boekje verschijnen.
- Wij u alvast hele fijne feestdagen wensen.
Tot de volgende keer!
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Geboren:
Op 12 augustus 2008 is onze
zoon en mijn broertje

Max
Max Luigi Warmerdam
geboren
Hij weegt 3520 gram en is 48
cm lang.
Pascalle Hoenderdos, Bob en Floortje Warmerdam

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.nl of bel:
06-52055039. Natuurlijk kan je het
ook even persoonlijk doorgeven aan
één van onze commissieleden.
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Warrelpuzzel

811

In deze puzzel horizontaal woorden invullen, die voldoen aan de
omschrijvingen die er naast staan. In de vertikaal dik omlijnde kolom
ontstaat de titel van een Haarlems maandblad.

Oplossing van de Ring van Möbius: het aantal vlakken na een slag is
EEN.
G. Luttikhuizen
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Ballen
Geest

met

Cor

van

der

Wat een klein beetje Jopen bier in de man al niet te weg kan brengen.
Wat begon als een jolige spontaan opgekomen vraag eindigde met
een plons in het water na het coachen van heren 1.
Tussendoor was er ook nog een tamelijk zware training en nog wat
extra herstel bier. Maar dat mocht de pret niet drukken. Want de
wedstrijd, tegen het altijd lastige sgijmond (het oude VZV plus KZC)
werd gewonnen met een comfortabele 2-3.
Zie ook de kranten knipsels op pagina 4 en 5.
Hierna volgt een kleine fotoreportage van het gebeuren. Alle foto’s
zullen ondertussen ook wel ergens op het net te vinden zijn al weet ik
op dit moment nog niet waar maar een beetje googlaar weet daar wel
raad op.
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Teun kan nog best hoog het water uit komen. Al lijkt het, als je de
foto goed bestudeert, net of er een trapje onder hem op de bodem
staat.
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Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
algera.karten@hccnet.nl
Secretaris: Teun Weustink
Roemer Visscherstraat 185
2026 TR Haarlem
tel. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl
Penningm.:Nic den Braven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158
penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30
ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 023 - 5244319
18.30-19.30
zwemvaardigheid 123
Uurleider: Petri van Dijk
tel: 023 - 5257151
19.30 - 20.30
Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu
tel: 023 - 5330857
Planeet zaterdag
8.00-9.00
ABC
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621

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

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur
Boerhaavebad
K. Ungureanu tel 023-5330857
Synchroonzwemmen:
dinsdag:
17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad
Wedstrijdzwemmen:
maandag
17.00-18.00 uur
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.15-08.45 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo / Pupillen < 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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