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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Overnamestrijd rond Boerhaavebad?

Met ingang van 1 januari worden de
zwembaden beheerd door  SRO, wat staat voor
Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen.
SRO exploiteert  risicodragend sportvoorzieningen van gemeenten
waaronder die van gemeente Haarlem en heeft haar wortels liggen bij
de gemeente Amersfoort. Sinds 1997 opereren ze echter geheel
zelfstandig en ondersteunen gemeenten die bezig zijn met
bezuinigingsoperaties en het ontwikkelen van oplossingen die de
publieke (sport)voorzieningen aantrekkelijk, betaalbaar en
toegankelijk moeten houden.

Vraag is natuurlijk wat deze overname betekent voor DWT en de
andere verenigingen die gebruik maken van de zwembaden. En
wanneer een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de SRO
bestaat  ui t  het  ondersteunen van gemeenten met
bezuinigingsoperaties dan is het natuurlijk van belang om alert te
zijn. Vanuit de Belangenvereniging Haarlemse Zwemverenigingen
(BHZ) zijn dan ook diverse gesprekken gevoerd met de SRO en
gemeente. Toezegging is dat er voor de verenigingen niets veranderd
en dat de gemeente zeggenschap houdt over bijvoorbeeld de tarieven.

Wel wil SRO een aantal zaken beter regelen omdat zij de zwembaden
risicodragend exploiteren. Het gaat dan met name over sleuteluren en
het eigendom van clubhuizen. 
SRO is namelijk verantwoordelijk voor adequaat toezicht ook
wanneer zij het bad verhuurt aan een vereniging.  Mocht er een
ongeluk gebeuren dan is het zwembad in eerste instantie



 3  

aansprakelijk. Om die reden wil SRO dat het toezicht op sleuteluren
helder geregeld wordt. In de praktijk komt dit er op neer dat er altijd
zwembadpersoneel moet zijn en de sleuteluren komen te vervallen.
Dit leidt natuurlijk tot hogere kosten maar op de totale begroting van
het zwembad valt dat erg mee. Zolang de tarieven dan ook niet fors
toenemen zien we dit als een goede kans om eindelijk te komen tot
een heldere situatie rond het toezicht.  DWT heeft namelijk wel
maatregelen genomen en bijvoorbeeld toezichtsplannen opgesteld
maar daarmee was de onduidelijkheid over  de verantwoordelijkheid
voor toezicht en de aansprakelijkheidsrisico's nog niet opgelost. 
Bovendien is het in de praktijk lastig om altijd aan alle eisen te
voldoen zoals de aanwezigheid van een gediplomeerd EHBO-er en
Bedrijfshulpverlener. 

Rond het eigendom van het clubhuis is gebleken dat dit in het
verleden nooit helder is vastgelegd.  Op dit moment betalen we een
bijdrage voor het onderhoud en zakelijke lasten. Kosten voor
afschrijving en rente worden niet in rekening gebracht omdat bij de
bouw van het Boerhaavebad onder meer een subsidie vanuit  de
gemeente is verstrekt en een lening die jaren geleden al is afgelost.
Een optie is om nu alsnog het eigendom te regelen maar hiermee zijn
hoge (notariële) kosten verbonden en vraagt om allerlei ingewikkelde
afspraken. In overleg met onze "buren" van OVH heeft DWT daarom
de voorkeur uitgesproken om met SRO te komen tot een
gebruikersovereenkomst waarin ook geregeld wordt wat onze rechten
zijn wanneer het zwembad verplaatst of herbouwd wordt.
 
Het bestuur vindt het positief dat SRO het toezicht en eigendom van
clubhuizen goed wil regelen maar zal wel samen met de BHZ
bewaken dat tarieven en baduren niet verslechteren.

Voorlopig blijft de strijdbijl dus begraven.
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Van de polocommissie

Terwijl ik dit stukje schrijf, staat de tv aan op het WK sprint
schaatsen. Ik zie de ene Nederlander na de andere vallen. Daar heb je
dan maanden voor getraind en dan opeens: patsboem, weg WK sprint
en weg eventuele medailles. Ongeluk zit in een klein hoekje. Terwijl
ik verder kijk, in de hoop dat er een Nederlander is die wel blijft
staan, denk ik aan de wedstrijd van vanavond, de eerste weer sinds de
winterstop. Misschien niet helemaal met een WK te vergelijken,
maar toch zeker wel bijna! Dat wordt een spannend duel tussen de
nummer 1, wij natuurlijk, en de nummer 2, een andere vereniging.
(Inmiddels kan ik melden dat we dit duel, na wat stress in de laatste
anderhalve minuut waarin een overtreding op de 6 meter een 5-meter 
tegen opleverde, een DWT-speelster bijna een UMV kreeg, die
helemaal niet was gegeven en waarin we een verbluffend minuutje
non-stop 5 (balbezit) speelde, toch even de nummer 2 in de pan
hebben gehakt).
Ook voor de andere teams is de winterstop natuurlijk weer voorbij.
De eerste trainingen zijn weer geweest en daarmee ook de eerste
spierpijnklachten van het jaar. Maar al dat trainen is toch ergens goed
voor, langzaam passen de dames weer hun badpakjes en durven de
heren zich te vertonen in hun zwembroek. En niet alleen voor de
overtollige decemberkilo's is het trainen goed, ook de wedstrijden
moeten worden gewonnen. Tot nu toe lukt dat bij de meeste teams
best goed. De pupillen winnen nog niet, maar spelen wel steeds
leuker. De aspiranten zijn het verliezen meer dan zat en knokken zich
nu naar de middenmoot. De herenteams hebben bijna allemaal een
mooie plek in de bovenste helft van het rijtje verworven. En ook de
damesteams gaan ervoor: twee, misschien wel drie
kampioenschappen zijn in zicht.

Tessa
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Wedstrijdwijzingen
Heren 1:
S.G. Haerlem'04 4 – DWT 1 14 maart 2009, 19.00 uur

Wedstrijden in februari

Zaterdag 7 februari Baddienst: Lisette
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45752 NH.B Aspiranten-Aquafit A 18:30 Heren 3

20887 D3.DA2 Dames 1-VZC- E&P 1 19:15 Heren 6

21064 D3.HE3 Heren 3-S.G. Ymond 5 20:00 Dames 1

45954 NH.HE3 Heren 5-ZWV-Nereus 5 20:45 Heren 3

45955 NH.HE3 Heren 6-S.G. Ymond 8 21:30 Heren 5

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.D2 Alliance J-Pupillen De Slag 1 (Zaandam) 14:30

NH.DA2 Alliance 5-Dames 3 De Slag 1 (Zaandam) 16:45

D3.HE2 De Vaart 1-Heren 2 De Duker (Bunschoten) 17:45

B.H4A Watervlo 1-Heren 1 Fletiomare (Vleuten-De Meern) 19:15

NH.HE1 De Bron 2-Heren 4 De Kloet (Grootebroek) 20:45

Zaterdag 14 februari Baddienst: Rob
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45781 NH.DA1 Dames 2-DAW Finenzo 3 18:30 Heren 1

45853 NH.HE1 Heren 4-De Ham 4 19:15 Dames 2

1659 B.H4A Heren 1-De Aalscholver 1 20:00 Heren 4

45958 NH.HE3 Heren 6-DAW Finenzo 6 20:45 Heren 1

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.DA2 Noordkop 1-Dames 3 De Schots (Den Helder) 19:15

NH.HE3 Noordkop 3-Heren 5 De Schots (Den Helder) 21:00

D3.DA2 Aquarijn 2-Dames 1 Merwestein (Nieuwegein)  21:00
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Zaterdag 21 februari Baddienst: Dana
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45962 NH.HE3 Heren 5-DAW Finenzo 5 18:30 Heren 2

20893 D3.DA2 Dames 1-De Ham 2 19:15 Heren 5

21010 D3.HE2 Heren 2-De Futen 2 20:00 Dames 1

21072 D3.HE3 Heren 3-De Fuut 2 20:45 Heren 2

45857 NH.HE1 Heren 4-S.G. Ymond 6 21:30 Heren 3

Zaterdag 28 februari Baddienst:Jeroen L.
W.nr Niveau  Aanv. Tafelbezetting VSR

45680 NH.D2 Pupillen-S.G. Haerlem'04 E 18:30 Heren 3

45818 NH.DA2 Dames 3-SG.West-Friesland3 19:15 Heren 6

21077 D3.HE3 Heren 3-De Dolfijn 2 20:00 Dames 3

45966 NH.HE3 Heren 6-De Ham 5 20:45 Heren 3

Uitwedstrijden
Niveau  Plaats en bad Aanv.

NH.HE3 Aquarius 2-Heren 5 Sportf. De Wiel (Schagen) 18:45

B.H4A De Vuursche 1-Heren1 De Trits (Baarn) 20:00

Uit het Haarlems Dagblad



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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Nieuwjaarsshow 2009
Door Ingrid.

Zaterdag 10 januari was het dan eindelijk zo ver. De
synchroonzwemsters van DWT mochten hun show laten zien aan het
publiek na een ruim half jaar hard trainen.

Na de zomervakantie is er begonnen met het instuderen van de show.
Zoals in een eerder clubblad vermeld is er een heel gezellig
trainingskamp aan geweid.
De laatste paar weken was het nog even heel hard doorwerken om
alle puntjes op de i te krijgen, zodat er een goede show gezwommen
kon worden. De meiden en trainers zijn zelfs in de kerstvakantie
doorgegaan om te zorgen dat alles in orde kwam.

Zaterdag 10 januari 11.30 uur. Alle meiden verzamelen zich in het
clubhuis met hele grote tassen vol met eten en drinken, badpakken,
handdoeken, slippers etc. om een lange dag door te komen. Met hulp
van vele moeders worden de haren in een knot gedraaid en in totaal is
er zeker een halve kilo gelatine verbruikt om alles vast te plakken.
Rond kwart over één vertrekken we richting Alkmaar om de generale
repetitie te zwemmen. In Alkmaar worden de badmutsen voorzichtig
over de knotten en haarstukken getrokken en gaan we te water in dit
brede bad (het heeft wel twee banen meer dan ons eigen Boerhaave).
Na de generale worden de showbadpakken aangetrokken en worden
de schmink stations ingericht, wederom met dank aan de moeders die
mee waren als begeleiding.
Ria en Lenie zorgden voor de schmink op de benen, terwijl Marja en
Anke de cirkels op het gezicht tekende (een lastig klusje want de punt
van het potlood brak continue af). Ingrid en Shanita waren de cirkels
op het gezicht aan het opvullen en als laatste zorgde Rikke voor het
fixeer poeder en de finishing touch met goud. Onze chef schmink
Yvette hielp waar nodig met tips en trucs of door mee te schminken.
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Jullie lezen het: een geoliede machine!!!!!

Tijd voor de eerste show. Al het publiek zoekt zijn plekje op de
tribune. Er was zelfs een tribune in het water bijgebouwd om nog
meer publiek kwijt te kunnen. Na het openingswoord liepen alle
deelnemers de opmars met onze verenigingsvlag voorop.
Na de pauze waren we aan de beurt en ondanks de zenuwen wordt er
een fantastische show gezwommen door de meiden van DWT. Na de
middag show hebben Yvette en Marja gezorgd dat er patat met een
kroket, frikadel of kaassoufflé klaarstaat. Dit eten we even op en
daarna moeten we weer direct klaarstaan voor de opmars van de
avondshow.
Ook 's avonds zwemmen de meiden weer een prachtige show en gaan
sommige dingen net wat mooier dan 's middags. Rond een uur of 10
's avonds lopen de meiden de afmars en ontvangen een
herinneringstegel. We kunnen dan gaan beginnen aan de grote afmars
richting huis. Het was een lange dag, maar weer een super ervaring
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rijker! De trainers hebben van veel verschillende mensen (een
heleboel ouders, maar ook van andere verenigingen) complimenten in
ontvangst mogen nemen over hoe mooi onze show in elkaar zat. Dus
nog één hele grote opmerking voor de meiden:
Jullie hebben een FANTASTISCH MOOIE show gezwommen!!

De JREZ stelt voor:
Diana den Braven

Ik ben Diana den Braven, moeder van Mees en Maud en werkzaam
als management assistent. Als meisje van 6 jaar ben ik bij DWT
komen zwemmen om mijn eerste zwemdiploma's te behalen. Ook op
zaterdagmorgen. Vader zette mij en mijn zus af en ging
boodschappen doen. Na afloop stond ie voor de deur weer op ons te
wachten.

Na het behalen van mijn A en B ben ik naar de Watervrienden
Haarlem overgestapt. Hier heb ik alle diploma's gehaald en ben ik –
omdat wij aan het klieren waren in de zwemles – gevraagd om te
assisteren. En van het één kwam het ander. Ik heb diverse cursussen
gevolgd en geef nu zo'n 25 jaar zwemles.
Naast het geven van zwemles ben ik actief geweest in het jeugdwerk.
Knutselmiddagen, uitstapjes en kinderkampen. In 1999 ben ik met
het jeugdwerk gestopt, ik werd namelijk zelf moeder.

Toen mijn oudste de leeftijd kreeg om te gaan zwemmen, kwam de
zaterdag mij het beste uit. En zo keerde ik na jaren weer terug bij
DWT. Meteen werd mij gevraagd of ik bij DWT ook zwemles wilde
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geven en - omdat
aan de kant zitten
zo warm is - heb ik
daar niet lang
over na hoeven
denken.

Inmiddels zijn we
vier jaar verder en
b e n  i k  s i n d s
september 2008
actief binnen de
J R E Z  a l s
secretaris. 
Ook heb ik het
uurleiderschap van
de zaterdag sinds
kort van Harrie
overgenomen.
Eens per maand
ben ik badrand
ouder  b i j  he t
Synchroonzwemm
e n  ( a s s i s t e r e n
instructrices), wat ik enorm leuk vind. 

Tot  ziens in het zwembad!

Diana

Heksensoep koken met Jip, Damian, Fleur en Isabelle

op zaterdag 2e uur.



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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Met de JREZ kerstlantaarns
maken

Op zaterdag 22 december hebben zo'n 13 kinderen met de JREZ
prachtige kerstlantaarns gemaakt.

Nadat alle plankjes aan elkaar waren getimmerd, was het tijd om de
lantaarn te schilderen en te versieren. Toen de verf moest drogen ging
de groep nog even een kijkje nemen bij de training van de
Synchroonzwemgroep. Omdat hard werken hongerig maakt, kregen
alle kinderen een zakje chips, limonade en een zakje snoep.
Om 17.00 uur waren de lantaarns droog en kwamen de ouders de
kinderen weer ophalen.
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Weetjes voor de leszwem-
mers nr.1 in 2009

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Weet je

- Dat binnenkort de contributie weer betaald moet worden.
- Alle leden dus binnenkort een acceptgiro ontvangen.
- Je even bij het tafeltje moet doorgeven als je geen acceptgiro hebt

ontvangen.
- Je gegevens misschien ontbreken of onjuist zijn.
- Je anders dit leuke clubblad niet ontvangt op je huisadres.
- Er op vrijdag 6 februari en zaterdag 7 februari wordt proef

gezwommen.
- Er dan wordt gekeken of de kinderen mogen afzwemmen.
- Alle kinderen dus al oefenen met kleren aan.
- Zij dus enorm hun best doen.
- Er een informatiefolder over het afzwemmen is uitgedeeld.
- Alle ouders nu goed op de hoogte zijn.
- Op vrijdag 6 maart wordt afgezwommen voor de

zwemvaardigheden.
- Op zaterdag 7 maart de kinderen voor ABC afzwemmen.
- Er die zaterdag dus geen leszwemmen is in de Planeet.
- Hard zwemmen erg hongerig maakt.
- Zwemmen met een lege maag niet zo fijn is.
- Het daarom slim is voor het zwemmen tenminste een boterham te

eten.
- DWT weer een aantal nieuwe leden heeft.
- Wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken bij DWT.

Tot de volgende keer!
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Kerstfeest 2008
Door de jeugdcommissie

Op zondag 21 december was er weer het jaarlijkse kerstfeest voor de
jeugd van DWT.
De middag begon met twee uur vrij zwemmen in het zwembad. Er
was een grote opkomst!    In de tussentijd werd het clubhuis
omgebouwd in winterse sferen. Na het zwemmen hebben we gezellig
met zijn allen gegeten. Voor de jongere jeugd was er daarna nog even
tijd om lekker te dansen op de muziek. Nadat zij wegwaren begon het
feest voor de ouderen. Dit jaar was het thema: Après ski! Wat ons
betreft was het niet alleen een geslaagd feest, maar een geheel
geslaagde dag! Daarom willen we natuurlijk ook de mensen
bedanken die ons geholpen hebben om het allemaal goed te laten
verlopen.
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Bedankt!

Een tijdje geleden bedacht ik mij hoeveel vrijwilligers DWT wel niet
heeft. Tijdwaarnemers, trainers, mensen die bardienst draaien, ouders
die helpen bij activiteiten, de mensen in de verschillende
werkgroepen… Bijna te veel om op te noemen. 
Ook rond de feestdagen viel het weer op. Met de kerstbingo hadden
verschillende mensen prijzen meegenomen om toe te voegen aan de
prijzentafels. Zo hadden Rob en Cor Belles heerlijke verse makreel
mee genomen en de familie Tijman had heerlijke tulband gemaakt
voor bij de koffie. Van de familie Thoolen kregen we bloembollen
om bij de prijzen te zetten. Ook was er weer, na lange tijd een echte
kerstboom te bewonderen in het clubhuis. Deze hadden we gekregen
van Robin Groenendijk. Stuk voor stuk dingen wat DWT, naar mijn
idee, anders maakt dan andere verenigingen. 

Vanuit de clubhuiscommissie wil ik in ieder geval iedereen bedanken
die ons geholpen heeft in 2008 en natuurlijk hopen we weer op jullie
hulp in het nieuwe jaar!

Namens de clubhuiscommissie
Mieke Goedkoop
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Nog even warm draaien vlak voor de eerste wedstrijden.

DWT'S Internationale Tennis
Toernooi
Door Michael.

Het tennis toernooi op 21 december is een groot succes geweest. Alle
deelnemers hebben het prima naar hun zin gehad. Al was het voor
sommigen nog best wel lastig om dat kleine gele balletje aan de
andere kant van het net binnen de lijnen op de grond te krijgen.
Inhouden en vooral niet voluit meppen werd mij aangeraden maar dat
vergeet je nog wel eens in het vuur van de strijd. Het plafond en de
achtermuur werden dan ook regelmatig door mij rechtstreeks
aangespeeld. Gelukkig meestal zonder onschuldige omstanders te
raken.
Bij deze wil Paul Thoolen van de Fablo tennishal hartelijk bedanken
voor het sponseren van de tennisbanen en de tennisballen.

De foto’s zijn momenteel alleen nog maar te zien op:
www.halloo.demon.nl/2008tennis   omdat de plek waar het DWT
foto albumstaat momenteel verheringericht/verplaatst wordt.
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De uitslag is daar ook
te vinden en als je er
wijs uit kunt mag er
over gecorrespondeerd
worden. De prijzen zijn
alleen al vergeven dus
veel zin zal het wel niet
hebben.

De winnaar van het
toernooi is Michel
Wigbers, hier rechts te
zien. 



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. 06-81480333
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 06-39107531

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: 06-39107531
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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