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Nieuwjaarsreceptie

Zondag 4 januari 2009

 

Gezellig een borrel met hapje in het
clubhuis en voor de liefhebbers lekker

zwemmen

Clubhuis open van 16.00 tot 18.30 uur
Zwemmen van 16.00 tot 18.00 uur



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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Zuyderzee Masterscircuit
te Almere
Door Corine Kalbfleisch.

Na een lange tijd eindelijk weer een wedstrijdverslag van mijn hand.
De vakanties zijn voorbij en de trainingen zijn begonnen.
Op 25 november 2008 zijn Bart, Michiel, Michel, Krista en
ondergetekende naar Almere gegaan om deel te nemen aan de tweede
wedstrijd van het Zuyderzee Masterscircuit. De wedstrijden vonden
plaats in het zwembad Almere-Stad en de organisatie was in handen
van z.v. "De Aalscholver".
Mooi op tijd arriveerden wij in Almere en voor het inzwemmen
hadden wij nog even tijd om in de kantine iets te drinken. Tijdens de
wedstrijden ontmoetten we veel bekenden.
Er wend van tijd tot tijd erg hard gezwommen. Edwin van Norden
zwom zelfs een Europees Record op de 100 m. rugslag. Klasse!
Ook de D.W.T.'ers zwommen enige P.R.'s bij elkaar.

Zie de uitslagen hieronder.

Rond vijf uur waren de wedstrijden ten einde en ruim een uur later
waren we thuis. Het was een sportieve dag.

De uitslagen:

Bart: 25 m. schoolslag 0.18,8 min. p.r. H 45+
50 m, vlinderslag 0.41,6 min. p.r.
100 m. schoolslag 1.37,8 min.

Michiel: 100 m. rugslag 1.40,9 min. p.r. H 45+
200m. wisselslag 3.38,9 min. p.r.
100 m. schoolslag 1.41,5 min.

Michel: 100 m. rugslag 1.15,6 min. H 25+
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200 m. wisselslag 2.39,5 min.
25m. rugslag 0.16,8 min.

Corine: 200 m. vrije slag 3.09,6 min. D 55+
50 m. vlinderslag 0.48,5 min. p.r.
100 m. schoolslag 1.47,0 min.

Krista: 200 m. vrije slag 2.58,8 min, p.r. D 20+
50 m. vlinderslag 0.38,4 min. p.r.
25 m. rugslag 0.19,9 min. p.r.

De redactie en alle medewerkers
van de Waterdroppels  wensen

iedereen een heel fijn en sportief

2009



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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Van de polocommissie

Nu de feestdagen allemaal weer achter de rug zijn willen wij ook
vanuit de polocomissie iedereen de allerbeste wensen voor 2009
wensen en ook goede sportieve prestaties voor de tweede
seizoenshelft. De oliebollen kunnen er weer afgetraind worden, want
10 januari zijn de eerste wedstrijden alweer.

De standen op de ranglijst zijn al met al niet slecht. Dames 1 is nog
steeds vol op kampioenskoers, evenals dames 3. Dames 2 speelt
lekker z'n wedstrijden en doet gewoon goed mee. Bij de heren heeft
Heren 1 na een prima zegenreeks zich gevestigd aan de bovenkant
van de middenmoot, evenals Heren 2. Heren 3 ondervindt dit jaar
door de promotie meer weerstand, maar zullen zeker hun punten
blijven pakken. Heren 4, 5 en 6 ballen lekker verder.

Het nieuwe poloboekje is of zal ook snel weer uitkomen, kijk goed
wanneer je moet spelen en ook wanneer je achter de tafel of achter de
bar moet. We hebben weer ons best gedaan om alles zo goed goed
mogelijk te laten kloppen, maar het wil nog wel eens gebeuren dat
wedstrijdtijden wijzigen, hou dit goed in de gaten, jullie zullen door
ons hiervan op de hoogte worden gehouden.

De Polocommissie

Eerste wedstrijden
Zoals al eerder gemeld, zijn de eerste wedstrijd van de tweede
competitiehelft al in het weekend van 10 januari. Door
omstandigheden zijn er nu echter nog geen definitieve roosters,
slechts een concept. Hieronder vind je alvast de eerste twee
weekenden van dit conceptrooster. We hopen het poloboekje voor de
nieuwjaarsreceptie af te hebben!
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NH.B 10-01-2009  18:30 DWT A De Reuring A Boerhaavebad 

NH.D2 10-01-2009  19:00 De Reuring D DWT B Duikerdel 

NH.DA2 10-01-2009  19:15 DWT 3 AquaWaarD 1 Boerhaavebad 

D3.HE3 10-01-2009  20:15 Oceanus 2 DWT 3 De Waterlelie 

NH.HE1 10-01-2009  20:45 DWT 4 De Bron 2 Boerhaavebad 

NH.HE3 10-01-2009  21:30 DWT 6 S.G. Ymond 7 Boerhaavebad 

NH.D2 17-01-2009  18:15 S.G. Haerlem'04 E DWT B De Planeet 1 

NH.DA1 17-01-2009  18:30 DWT 2 S.G. Haerlem'04 3 Boerhaavebad 

D3.HE2 17-01-2009  19:15 DWT 2 De Meent 1 Boerhaavebad 

D3.DA2 17-01-2009  19:45 VZC- E&P 1 DWT 1 De Vallei 

NH.HE1 17-01-2009  20:00 DWT 4 Noordkop 2 Boerhaavebad 

NH.HE3 17-01-2009  20:45 DWT 6 DWT 5 Boerhaavebad 

NH.DA2 17-01-2009  21:15 SG.West-Friesland 3 DWT 3 De Waterhoorn 

Uit het Haarlems Dagblad
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Europacup

Kom kijken naar Yvette Roozen die Europacup speelt bij de Polar
Bears. Polar Bears heeft namelijk de organisatie van één van de
achtstefinalepoules van het toernooi om de LEN Trophy toegewezen
gekregen. De Edese waterpolosters ontvangen in het tweede weekend
van januari het Griekse Olympiakos Piraeus, SG Neukölln uit
Duitsland en de kampioen van Slowakije, PVK Vrutky.

Speelschema
Vrijdag: 09-01-2009
17.30 Vrutky - Neukölln
19.00 Polar Bears- Olympiakos 

Zaterdag: 10-01-2009
18.30 Olympiakos - Vrutky
20.00 Polar Bears - Neukölln 

Zondag: 11-01-2009
10.00 Neukölln - Olympiakos
11.30 Polar Bears - Vrutky

Alles vind plaats in Zwembad de Peppel, Peppelensteeg 17, 6715 CV
Ede

Uitslag kleurplaat "Zwarte
Piet"

Wij feliciteren Xara Dijkhuizen, zij heeft
de mooiste kleurplaat ingeleverd!

Er ligt bij de bar van het clubhuis een
prijsje klaar, kan dus opgehaald worden.

 
De clubhuiscommissie
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Kerstdoolhof 2008
In de buurt van Orvelte loopt een
herderin met haar kudde. Deze
vrouw vertelde in juni van dit jaar,
dat zij een paar weken eerder veel
moeite  heeft gehad om een
verloren schaap terug te vinden. Dat
beest was van het rechte pad
afgeweken op het moment dat zij
met haar kudde langs een bosrand
liep. Bij een tussentijdse telling van
het aantal schapen kwam zij
daarachter. Eerst alle schapen naar
de schaapskooi en vervolgens
zoeken, maar waar? Zij vermoedde
in het bos, dat als een
Bijna-echt-bos bekend staat. In een
soort doolhof heeft zij zich door dat
bos een weg gezocht. Even
rechtdoor lopen was er niet bij.
Uiteindelijk vond zij het schaap op
een twintigtal meters van de
bosrand op een open stukje en lag
daar heerlijk. Het was nog middag
en de weg naar de schaapskooi over
de heide was bekend.
In deze kerstdoolhof is dat
uitgebeeld met twee aan elkaar
gekoppelde doolhoven, waarvan de
eerste lastiger moet zijn.

Oplossing Warrelpuzzel:
In de vertikale kolom komt te staan: De Waterdroppels
De in te vullen woorden: redacteur, voorzet, leszwemmen,
zwammen, heren twee, de pen, heren zes, dames drie, minipolo,
pupillen, tafelpersoon, toeschouwer, spelen, scheidsrechter.

G. Luttikhuizen



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
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

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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