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Uitnodiging 78e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 78e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 16 april 2009.
Aanvang 20.00u in ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.
Waarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze
vergadering krijg je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het
kader en bestuur allemaal doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook
jouw stem te laten horen.

Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een
e-mail te sturen naar onze penningmeester Nic den Braven:
penningmeester@dwt-haarlem.nl.

Namens het bestuur,
Teun Weustink
Secretaris

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2008: 492
Nieuwe leden: 131
Opzeggingen: 106
Aantal leden per 1 januari 2009: 517

Agenda Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter: Walja Karten
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 77e Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2008 
3. Bespreking jaarverslagen

- werkgroep clubhuis
- werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep waterpolo
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur

4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling; voorziening in vacatures
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7. Uitreiking SENDENBEKER

PAUZE 

8. Begroting 2009
9. Bespreking Jaarplannen 2008/2009
10.  Presentatie Jaarplannen 2009/2010
11.  Rondvraag*
12.  Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per
email : bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post:  Roemer
Visscherstraat 185, 2026 TR, Haarlem.

Notulen 77e Algemene
Ledenvergadering 17 april
2008
Datum: 17 april 2008
Locatie:  clubhuis DWT 
Aanvang: 20.00u

Aanwezig bestuur:
Walja Karten (voorzitter)
Nic den Braven (penningmeester)
Teun Weustink (secretaris)
Ingrid Lommerse (kader & opleiding)

Afwezig bestuur: 
André Visser (vice-voorzitter & sterrenplan) 

Bericht van verhindering:
Ronnie Westerhoven
Peter Rienstra
Bart Wever
Theo van Giezen
Diane den Braven 
Hans Joosten
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Yolanda Bouman

Aanwezig leden:
Siep Visser Ineke Rohling
George Westerman Toos Goedkoop
Truus Muylaert Harrie van Geldorp
Corine KalbfleischPetri van Dijk
Sabine Bakker Corrie van Dijk
Edith Piers Anke Nulkes
Raymond Velthuis Mieke Goedkoop
Aart Romeijn Mitchell Hupkens
Tim Klein Mariska ter Horst
Robbert Henrichs Thijs Weustink
Eddy Roosen

Opening door Walja Karten
• 2007 goed jaar 
• Iets minder leden 
• Financieel goed; streven naar 50% reserve jaaromzet 
• Aantal sporters die actief zijn in meerdere sectoren is gestegen 
• Zwembaden Haarlem zullen op binnenkort in B.V. worden

ondergebracht. Stijging badhuur verwacht. Via BHZ ontwikkelingen in
de gaten houden. 

Ingekomen stukken & mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen: zie boven

Notulen 76e ALV d.d. 19 april 2007
Paula Lommerse is twee keer aanwezig; notulen worden vastgesteld.

Jaarverslagen
Alle jaarverslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Financiële verslagen & verslag van de kascommissie
• 2007 met winst afgesloten: naheffingen Kring WE+WA 2005-2006

drukken resultaat plus oude boetes. 
• Kascommisie: Siep & Robbert hebben boeken op 14 april 2008

gecontroleerd en verlenen de penningmeester decharge. 
• Benoeming nieuwe kascommissie

2009: Siep Visser & Robbert Henrichs:  Reserve Raymond
Velthuis

2010: Siep Visser & Raymond Velthuis: Reserve: benoemen 2009
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Bestuurssamenstelling
• Sabine Bakker: neemt afscheid gaat naar JREZ 
• Ingrid aftredend; maar bereid bij te tekenen. Formeel voor drie jaar;

maar evalueert per jaar. 
• Bestuurssamenstelling (met erachter het jaar van aftreden)

Walja Karten voorzitter 2010
André Visser vice-voorzitter 2009
Nic den Braven penningmeester 2010
Ingrid Lommerse kader & opleidingen 2009
Teun Weustink secretaris 2010 

• Het bestuur heeft volgens de statuten de minimale bezetting bereikt.
Daarom op zoek naar kandidaten.

Begroting 2008
• Nic licht begroting 2008 toe; wordt vastgesteld. 
• Contributieverhoging wordt vastgesteld per 1-1-2009, zie Tabel 1.

Motivatie voor stijging: indexering en klaar zijn voor hogere badhuren.
• Suggestie van Ineke: voeg melding verhoging bij laatste acceptgiro's

2008.  

Jaarplannen 2007/2008
• Pilot masterzwemmen; niet voldoende draagvlak. In samenwerking met

Boerhaavebad bekeken, maar tijden overdag. Dit legt een te grote druk
op vrijwilliggers DWT. 

• Sterrenplan: betere doorstroming leszwemmen - sport sectoren. 
• Evaluatie met kader; vrijwilliggers-teverdenheidsonderzoek per email. 

Jaarplannen 2008/2009
• Komt kaderavond; thema wordt gekozen aan de hand van resultaten

vrijwilligers-tevredenheidsonderzoek. 
• Kleding kader: dit project coördineert Sabine Bakker. Zij heeft wel

afscheid van het bestuur genomen en heeft de intentie om naar JREZ te
gaan. 

Digitale nieuwsbrief 
• Financiële & leden-administratratie verbeteren. 
• Onkosten vergoedingen kader transparant maken. 

Uitreiking Sendenbeker
• Beker is wat gammel; maar dat neemt niet weg dat Mieke Goedkoop

deze heeft verdiend. Reden is de inzet voor de barcommissie als
voorzitter. Eddy voegt hier nog aan toe dat zij ook op zondag
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•  trainingen waterpolo voor onze allerkleinsten verzorgt.

Lid van verdienste
• Lid van Verdienste wordt Corry van Dijk vcor haar jarenlange inzet

voor DWT als tafeldame.

Rondvraag 
• Corine: 25 jaar lid leden? Vanwege drukte niet aan toegekomen; dit zal

op de Nieuwjaarsreceptie gebeuren.

Sluiting 
21.52u

Jaarverslag werkgroep Clubhuiscommissie

Een jaar samenvatten is altijd lastig. Dingen worden vergeten en als je het
al een tijdje doet, gaan alle jaarverslagen op elkaar lijken als je niet oplet.
Om dit te voorkomen begin ik alvast met de mededeling dat niet alles erin
zal staan van het hele jaar, maar alleen de dingen die ertoe doen. Ook zal
het helpen dat Mitchell hoogstwaarschijnlijk volgend jaar het jaarverslag
zal maken.

In 2008 is de clubhuiscommissie qua mensen niet veranderd. Wel is
Mitchell de vice-voorzitter geworden. Dit omdat hij na de zomer van 2009
de voorzitterstaken zal overnemen. 

Het grootste project in 2008 is de aanschaf van het nieuwe tapsysteem
geweest. Tijdens het waterpolotoernooi met Pinksteren bleek onze oude tap
niet meer op te kunnen tegen de grote vraag. Aan de ene kant natuurlijk
goed dat er veel werd besteld, maar er viel eigenlijk niet meer goed te
tappen en het bier was niet meer voldoende koud. Op dat moment was het
duidelijk dat er iets moest veranderen. Er is uiteindelijk gekozen voor een
tap die makkelijk in gebruik is. Iedereen kan deze tap goed bedienen en
ook het verwisselen van de fusten is een koud kunstje geworden. Op veler
verzoek hebben we ook weer twee soorten pils op de tap. Tot nu toe heeft
nog niemand geklaagd. 

Knorrie (het rode spaarvarken) heeft het dit jaar ook weer goed gedaan. We
zitten nu zo rond de € 545,- euro. Wat we met het geld gaan doen is nog
niet duidelijk, maar tot die tijd zit het geld veilig in zijn buikje. 

In 2008 liepen het Paas- en Pinkstertoernooi als gesmeerd! Er waren een
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flink aantal mensen die ons tijdens deze dagen flink hebben bijgestaan.
Met het Paastoernooi heeft Frits Twigt twee dagen achter de bar gestaan.
Dat is heel goed verlopen. Het was gezellig en er is nog nooit zoveel patat
verkocht! De commissie is 's avonds wel komen helpen, maar dat hoort er
natuurlijk bij en ik moet zeggen dat ik de playbackshow niet had willen
missen. Ook met het Pinkstertoernooi zijn er veel mensen geweest die ons
hebben geholpen. Zo heeft Aart muntjes verkocht tijdens het feest, hebben
Rob en Remco Belles overdag achter de bar gestaan, bracht de familie
Tijman regelmatig de taarten langs en heeft onze oud-bestuursvoorzitter
Guus 's morgens iedereen voorzien van verse koffie. 
Dit soort mensen zorgen ervoor dat het allemaal een stuk makkelijker loopt
voor ons als commissie. Natuurlijk hopen we ook in 2009 te kunnen
rekenen op mensen om ons te helpen bij dit soort activiteiten! 

Natuurlijk is er nog veel meer georganiseerd en gebeurd in 2008. Het
Rozefeest, kinderactiviteiten, het jeugdcommissiefeest "Après-ski", bingo
en ga zo maar door. Belangrijkste is, naar ons idee, dat iedereen zich thuis
voelt in het clubhuis en dat er ook in 2009 weer vele gezellige uurtjes
doorgebracht zullen worden.

Namens de clubhuiscommissie,
Mieke Goedkoop

Jaarverslag werkgroep JREZ

Het jaar 2008 is voor de JREZ een jaar van wisseling geweest.
In juni heeft de JREZ afscheid genomen van de volgende kaderleden:
- Petri van Dijk (voorzitter JREZ en lesgevend kader vrijdagavond eerste

uur);
- Corrie van Dijk (tafeldame vrijdagavond);
- Walter Bakker (uurleider vrijdagavond eerste zwemuur);
- Jan Bouwknegt (lesgevend kader op vrijdagavond);
- Truus Bouwknegt (lesgevend kader op vrijdagavond);
- Evelien Visser (lesgevend kader op vrijdagavond);
- Johan Selles (lesgevend kader op vrijdagavond).
Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.

Op vrijdagavond het eerste uur zijn Yvonne Schouten en Hanneke Kuijt
het kaderkorps komen versterken. Petri van Dijk blijft actief als lesgevend
kader en uurleider op vrijdagavond het tweede uur.
Er is in 2008 twee keer afgezwommen, waarbij de volgende diploma's zijn
uitgereikt:
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- 46 A-diploma's;
- 32 B-diploma's;
- 22 C-diploma's;
- 6 zwemvaardigheid 1 diploma's;
- 6 zwemvaardigheid 2 diploma's;
- 6 zwemvaardigheid 3 diploma's.
Voor het eerst sinds lange tijd is er ook door mensen van het uur U
afgezwommen voor het A-diploma.

Sinds september 2008 bestaat de JREZ uit de volgende personen:
- Harrie van Geldorp (voorzitter);
- Diana den Braven (secretaris);
- Sabine Bakker (penningmeester);
- Edith Piers (lid);
- Ger Buis (lid);

In november heeft de JREZ een Sinterklaaskleurwedstrijd gehouden. Vele
jonge leden hebben de kleurplaat prachtig ingekleurd. Er zijn prachtige
prijzen uitgereikt.
In december is het jaar afgesloten met een kerstknutselmiddag. Deze
middag hebben zo'n 13 kinderen kerstlantaarns in elkaar getimmerd en
geschilderd.

De JREZ

Jaarverslag werkgroep waterpolo

Ook in 2008 heeft de polocommissie weer hard gewerkt om het waterpolo
bij DWT in goede banen te leiden. Er is met enthousiasme getraind en er
zijn weer zo'n 200 wedstrijden gespeeld. Met de hulp van vele vrijwilligers
zijn al deze trainingen en wedstrijden tot een goed einde gebracht.

DE COMMISSIE
Ook dit jaar is er weer een aantal wijzigingen in de commissie geweest. Na
vele jaren trouwe dienst heeft Robbert Henrichs de polocommissie
verlaten. We missen zijn stiptheid, zijn scherpe opmerkingsvermogen en
trouwe inzet nu al. We willen Robbert bij deze nogmaals bedanken voor
alle jaren werk in de polocommisie en we wensen hem veel succes met zijn
verdere carrière binnen DWT. 
Gelukkig hebben we David de Loor bereid gevonden om de polocommissie
te versterken.
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Vanaf september 2008 is onze taakverdeling als volgt:

Eddy Roosen: voorzitter en het aanspreekpunt voor de herenafdeling;
Dana Ungureanu: vice-voorzitter en aanspreekpunt voor de damesafdeling;
Ronnie Westerhoven: secretaris
Lisette de Boer: penningmeester, clubblad en website;
Rob Goedkoop: jeugdcoördinator;
Tessa Wijckmans: minipolo/ algemene zaken
David de Loor: algemene zaken

TRAINERS
In de seizoenen 2006/2007 en 2007/2008 was Hans Hogerheide de trainer
van de herenselectie. Zowel de polocie als Hans hadden de intentie
uitgesproken dat hij ook in seizoen 2008/2009 de trainer zou zijn. Helaas
heeft Hans vlak voor het seizoen besloten om een ander team te gaan
trainen. Een begrijpelijk, maar voor ons vervelend besluit. Na een goed
gesprek heeft de herenselectie besloten dan maar zelf de schouders eronder
te zetten. Dat pakt goed uit. De hoge opkomst laat zien dat er naar
tevredenheid wordt getraind. Desondanks blijven we op zoek naar een
nieuwe trainer. Dat zou de resultaten verder verbeteren en het plezier
verhogen. 
Sinds september 2008 trainen de aspiranten op vrijdag met de herenselectie
mee. Ondanks het late tijdstip is ook hier het enthousiasme groot en zien
we de jongemannen met de week verbeteren. Dit komt natuurlijk ook door
Raymond Velthuis, vanaf september 2008 trainer van dit team.
Tot onze grote vreugde was Frank Muijlaert vanaf september 2008 bereid
om de pupillen te trainen. Ook hier zien we wekelijks een stijgende lijn. De
minipolo-ers werden getraind door Tessa en David. Het team van asp<15
werd getraind door Freek Strootman en Paul Thoolen.
Het vinden van een trainer voor de dames blijft een lastige zaak. Ook in
2008 hebben we van alles geprobeerd maar is het niet gelukt een vaste
trainer te vinden. Gelukkig hebben we samen met de dames voor iedere
training een passende oplossing gevonden. Ronnie Westerhoven, Raymond
Velthuis en Stefan Vermeer hebben veel trainingen verzorgd.

DE TEAMS
Eind 2008 bereikten we de mijlpaal van 20 minipoloërs. Gelukkig werpen
de vele inspanningen op het gebied van ledenwerving zijn vruchten af! De
minipoloërs doen veel ervaring op tijdens de toernooien in de regio. In
oktober is er weer een eigen minipolotoernooi georganiseerd. De teams van
DWT hebben daar alles gewonnen! 
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Door een nieuwe competitie-indeling waren we helaas genoodzaakt een
aantal spelers van het onder 15 team te teleurstellen. Voor hen was er geen
team met voldoende spelers beschikbaar en ze hebben dus in de tweede
helft van 2008 geen wedstrijden kunnen spelen. Gelukkig zijn ze wel
wekelijks blijven trainen. Ze trainen nu mee met de pupillen, aspiranten en
de dames. 
Heren 3 is in het tweede jaar in het district kampioen geworden en probeert
zich in het nieuwe seizoen te handhaven in de derde klasse van het District.

SCHEIDSRECHTERS
De scheidsrechters van DWT hebben naar tevredenheid weer zeer veel
wedstrijden gefloten. Door het vertrek van de familie Vermeer wordt het
aantal scheidsrechters een beetje mager. In 2008 zijn we gestart met de
werving van nieuwe scheidsrechters.

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Een bloemlezing in vogelvlucht van enkele van onze jaarlijkse activiteiten.
Het opende in maart met een geslaagd feest dat we organiseerden met de
clubhuiscommissie. 
Begin mei hebben we een inspraakavond georganiseerd voor alle poloërs.
Hier konden alle poloërs hun wensen voor het volgende seizoen uiten.
Natuurlijk organiseerden we ook weer het jaarlijkse Pinkstertoernooi.
Doordat het vlak na de competitie viel was de animo wat minder dan
gewoonlijk. Het prachtige weer maakte het toch nog tot een zeer geslaagd
en gezellig toernooi.
De aspiranten zijn op kamp geweest naar Vogelenzang, de pupillen en
minipoloërs zijn ook gezellig een dagje uit gegaan.
Er zijn weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder, Ter Apel
en Hasselt.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis
voor de toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht,
samenwerking en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen
die DWT een warm hart toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een
ieder die meegeholpen heeft. En in het bijzonder bedanken wij de
scheidsrechters, supporters, de ouders van minipoloërs en aspiranten die
telkens weer bereid waren te rijden naar uitwedstrijden, de enthousiaste
trainers en degenen die een bijdrage aan het Pinkstertoernooi van welke
aard dan ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief
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 2009 met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!

Dana Ungureanu, Lisette de Boer, Rob Goedkoop, Ronnie Westerhoven,
Tessa Wijckmans, David de Loor en Eddy Roosen. 

Jaarverslag werkgroep synchroonzwemmen

Werkgroep
De werkgroep bestond in 2008 uit de volgende leden:

Aart Romeijn Voorzitter en wedstrijdsecretariaat (t/m juli); Contact
vrijwilligers (vanaf september)

Anke Nulkes Penningmeester en beheer kleding
Inge Romeijn Algemeen lid
Linda Otte Wedstrijdsecretariaat (vanaf september)
Yvette de Vries Organisatie activiteiten m.u.v. wedstrijden (vanaf

september)
Marja Bakker Organisatie activiteiten m.u.v. wedstrijden (vanaf

september)

De werkgroep is in de eerste helft van 2008 twee keer bij elkaar gekomen
samen met de trainers. In de tweede helft van 2008 heeft er één werkgroep
overleg plaats gevonden.
Vanaf september is de samenstelling van de werkgroep veranderd. Er zijn
een aantal nieuwe werkgroep leden bijgekomen. Binnen deze samenstelling
heeft een ieder een duidelijk takenpakket waarvoor hij of zij zorgt draagt.
Met deze aanpak kan het aantal vergaderingen tot een minimum beperkt
worden. 

Trainers
De trainersstaf van 2008 bestond uit de volgende personen:
Ingrid Lommerse (tevens hoofdtrainer), Linda Visser, Kitty Ungureanu,
Linda Otte (t/m juni) en Shanita Doerga (vanaf september). In 2008 heeft
er zeven keer een trainersoverleg plaats gevonden. 
In heel 2008 is er wederom gebruik gemaakt van de hulpmoeders: Ria Kok,
Hermine Knipscheer, Sandra de Boer (t/m juni), Yvette de Vries (t/m
november) en Diana den Braven (vanaf oktober). De hulpmoeders staan
per toerbeurt (maximaal één keer per maand) langs de badrand om de
trainers te ondersteunen.

Trainingen & Kringtrainingen
De reguliere trainingen in 2008 hebben plaats gevonden op dinsdag avond,
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donderdag avond en zaterdag middag. Met uitzondering van de donderdag
avond vonden deze trainingen plaats gevonden in het Boerhaavebad. Op
donderdag avond werd de training gegeven in de gymzaal van het Schoter
Scholengemeenschap.
De zondag middag training in de Planeet is verdeeld onder de verschillende
trainers. Deze training is vooral gebruikt om extra aandacht te geven aan
verschillende uitvoeringen. Vanaf maart kon er eindelijk gebruik gemaakt
worden van de nieuwe geluidsinstallatie zodat ook synchroonzwemmen
mee kon in de tijd en voortaan Cd's kan afspelen tijdens de trainingen.
In de zomervakantie is er één maal per week getraind in de Houtvaart. De
Houtvaart trainingen zijn verzorgt door Linda, Kitty en Ingrid.

Vanuit kring Noord-Holland waren er twee kringtrainingen gepland, te
weten 2 en 16 november. Beide kringtrainingen zijn niet doorgegaan
vanwege het uitblijven van een juiste trainer.

In 2008 heeft synchroonzwemmen maar één cursus aangeboden voor de
Jeugdsportpas. Deze cursus vond plaats in januari. Er waren 15 deelnemers
voor deze cursus. Er zijn geen nieuwe leden uit voortgekomen.

Wedstrijden
In 2008 heeft synchroonzwemmen deelgenomen aan de volgende
wedstrijden:
• Kringontmoetingen met District 1 
• Verenigings Competitie (per seizoen bestaat deze competitie uit 4

wedstrijden) 
• Diplomazwemmen 
• Kringkampioenschappen 
• Interkring wedstrijden 

In juni werd de eindstand van de competitie bekend gemaakt en de prijzen
hiervoor uitgereikt. DWT is in seizoen 2008/2009 als eerste geëindigd in
de competitie. Tevens werd er in juni de Prinsessenplaat uitgereikt aan de
vereniging met het hoogst aantal punten in de laagste categorieën. In
2008/2009 heeft DWT ook hier het hoogst aantal punten bij elkaar
gezwommen.

Nederlandse Kampioenschappen
In 2008 heeft DWT niet deelgenomen aan de NK. Daarin tegen was er wel
deelname aan de NJK en de Synchro Beat.
DWT werd op de Synchro Beat vertegenwoordigd door Romy en Eva
(onder de 12 jaar) en door Channah, Merel en Anouk (onder de 15 jaar).
Deze twee daagse kampioenschappen werden gehouden in Raalte.
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Op de NJK bestond de DWT afvaardiging uit Sanne, Merel en Anouk.
Voor dit kampioenschap bevond men zich in Heerenveen.

Juryleden
In 2008 is het DWT jurycorps niet uitgebreid in aantal. Wel hebben twee
bestaande juryleden hun bevoegdheid verhoogd naar een '8'. Dit betekent
dat zij alle niveaus mogen beoordelen.

Activiteiten
Op zondag 16 maart zijn twee zwemsters vertrokken naar Eindhoven om
deel te nemen aan de themadag synchroonzwemmen. Deze dag werd
georganiseerd door de KNZB en rondom het EK. Behalve het bijwonen
van verschillende workshops is er ook gekeken naar het EK
synchroonzwemmen.
In het weekend van 20 en 21 september is de synchroonzwem afdeling
vertrokken naar het KNVB sportcentrum in Zeist voor een trainingskamp.
Dit kamp stond in het teken van de Nieuwjaarsshow 2009. Het doel was de
show in choreografie af te hebben en het grootste deel aangeleerd te
hebben aan de zwemsters. Dit doel werd helaas net niet gehaald, maar
alsnog was het een zeer productief trainingskamp.
Op zaterdag 25 oktober is er een gezellige spelletjes middag georganiseerd
na de training. En wat is een dergelijke middag nu zonder een lekker
patatje met frikadel of kroket, dus ook dat werd geregeld.
Op zaterdag 22 november werden de zwemsters en trainers verrast met een
bezoekje van Sinterklaas en een hele grote pieten delegatie. Alle zwemsters
kregen een chocoladeletter omdat zij een mooie show hebben laten zien
aan de bezoekers.

De synchroonzwem-werkgroep

Jaarverslag werkgroep wedstrijdzwemmen

Het jaar 2008 stond voor ons in het teken van afscheid: eerst ging onze
wedstrijdsecretaris voor een half jaar naar Australië en in april vertrok
onze penningmeester. 
Voor het eerste afscheid stonden we in februari met een klein groepje op
Schiphol om Dennis uit te zwaaien, hij ging namelijk een half jaar in
Australië studeren. Gelukkig hadden wij een vervanger gevonden in de
persoon van Wim Jansen, die zich naar beste vermogen aan deze moeilijke
taak gewijd heeft. In deze tijd hebben we doorgekregen hoeveel tijd en
moeite het eigenlijk kost om het wedstrijdsecretariaat te bemannen. Maar
ondertussen ging alles gewoon door: in maart we hebben weer met succes
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het jaarlijkse Paastoernooi georganiseerd en ook de competitie en
meerkamp werden weer gezwommen. 
De competitie was dit jaar voor ons behoorlijk spannend. Tot de laatste
wedstrijd stonden wij namelijk op een promotieplaats. Helaas hebben we
die plaats nét niet kunnen behouden, waardoor we het seizoen 2008-2009
ook in de D2-competitie uitkomen. Het vervelendste aan het niet
promoveren was echter dat wij onze competitiepartners (SG Zaanstad en
NVA-HHC)kwijt waren, omdat zij wél promoveerden. Dit betekende dat
wij op zoek moesten naar nieuwe competitiepartners. Gelukkig kregen wij
op gegeven moment een telefoontje van de Meerkoeten uit Abcoude of wij
met het en de Aalscholver (uit Almere) competitie wilden zwemmen. De
competitie was daardoor onverwacht snel geregeld en wij waren ook
redelijk tevreden, ondanks het feit dat wij helaas niet meer in Zaandam en
Haarlem zouden zwemmen, zoals we gewend waren, maar in Abcoude en
Almere, wat toch verder rijden is en waar ze helaas ook in kleinere baden
zwemmen. 
Het einde van het seizoen 2007-2008 was vanwege de afwezigheid van
Dennis behoorlijk stressvol, omdat dan de inschrijvingen zijn voor de
wedstrijden waarvoor er limieten gezwommen moeten worden. Omdat dit
vrij ingewikkeld is, zijn wij er daardoor, tot grote teleurstelling van onze
zwemmers, niet in geslaagd om het seizoen af te sluiten met de B-kring,
waar de zwemmers zonder limieten heen kunnen. Wij hebben hier lering
uit getrokken en zijn alvast op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris,
zodat Dennis die goed in kan werken, voordat hij vertrekt (over een jaar).
Wij begonnen na de zomer met frisse moed aan het nieuwe seizoen. We
startten met een nieuwe indeling van de werkgroep, omdat wij na het
Paastoernooi helaas afscheid moesten nemen van Yvette Roozen. Zij ging
namelijk verhuizen naar Ede om daar te gaan waterpoloën. Wim Jansen
verliet ook de werkgroep toen Dennis in juli weer terugkeerde. De indeling
is nu als volgt:

voorzitter: Wim Hendrix (nieuw in de werkgroep)
wedstrijdsecretaris: Dennis de Graaf
secretaris: Annette Knape
penningmeester: Peter van de Bor
ledenwerving: Erika Mauritz

Het nieuwe seizoen begon, ondanks onze inspanningen, niet goed: de
eerste wedstrijd moesten we afzeggen wegens een tekort aan juryleden. De
eerste competitieronde kregen we, vanwege hetzelfde probleem, ook niet
rond. Ondanks dat Dennis bijna alle juryleden uit Noord-Holland gevraagd
heeft om te assisteren bij de wedstrijd, konden wij de jury niet rond
krijgen. Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt om de wedstrijd af te zeggen
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en een andere oplossing te zoeken. Gelukkig waren onze oude
competitiepartners bereid om ons op zo'n korte termijn mee te laten
zwemmen. Helaas besloten onze huidige competitiepartners vanwege de
afgelaste wedstrijd de samenwerking met ons op te zeggen, waardoor we
weer opnieuw op zoek konden naar competitiepartners. Gelukkig konden
wij mee zwemmen in een poule in en rond Utrecht, zodat de rest van ons
seizoen niet in gevaar komt. Helaas betekent dit wel dat wij op zaterdag
onze wedstrijden zwemmen, in plaats van zondag. Dit betekent wel dat de
synchroonzwemsters niet altijd mee kunnen zwemmen, evenals een paar
waterpoloërs, waardoor wij nu heel wat punten mislopen. Mede hierdoor
staan we dit jaar halverwege de ranglijst. 
Ondanks alle tegenslag hebben we dit jaar toch nog gezellig af weten te
sluiten met eerst een sinterklaasviering en daarna ons jaarlijkse kerstdiner. 

De wedstrijdzwem-werkgroep

Jaarverslag Bestuur

Bestuurssamenstelling
Sabine Bakker heeft afscheid genomen uit het bestuur en maakt deel uit
van de JREZ commissie. Een nieuw gezicht in het bestuur is Robbert
Henrichs, die onder meer de redactieraad voor de website aanstuurt.

Walja Karten voorzitter 2010
André Visser vice-voorzitter 2009
Nic den Braven penningmeester 2010
Teun Weustink secretaris 2010
Ingrid Lommerse kader & opleidingen 2012
Robbert Henrichs algemeen lid 2012

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2008 11 keer een reguliere bestuursvergadering
gehouden. Elke werkgroep is binnen deze reguliere bestuursvergaderingen
op bezoek geweest om de stand van zaken en knelpunten binnen de
werkgroep te bespreken. In 2008 is er 3 maal een voorzittersoverleg
geweest, waarbij alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd. In principe door
de voorzitters, vandaar de naam voorzittersoverleg. Op deze vergaderingen
komen gezamenlijke thema's die voor heel DWT belangrijk zijn aan de
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orde, zoals bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden en doorstroming van
leszwemmers naar de sportsectoren.

Jaarplannen 2007-2008
• Kleding kader: Uitgangspunt is dat het kader beschikt over

representatieve kleding. Tevens wordt een keuze gemaakt voor een
'standaard' DWT shirt, broek en zwemkleding. De commissie wordt
geleid door Sabine Bakker en Ingrid Lommerse. Dit plan loopt door in
2009.

Jaarplannen 2008-2009
• Migratie Boekhoudpakket: een nieuw boekhoudpakket ISC4 is

geselecteerd om zowel de ledenadministratie als de financiële
administratie (uitprinten acceptgiro's, automatiseren betalingen) te
vergemakkelijken. In 2009 zal dit pakket operationeel zijn.

• Vergoedingen beleid: Het doel van dit plan is om de tevredenheid van
het kader mbt vergoedingen te vergroten en transparant te maken voor
alle leden. In het voorzittersoverleg zijn reeds een aantal varianten
besproken voor het vergoeden (zowel financieel of bijvoorbeeld dmv
kleding) van kader. De bedoeling is om het uiteindelijke beleid in de
ALV voor te leggen aan de leden ter goedkeuring.

• Elektronische nieuwsbrief: Het doel is snellere en efficiëntere interne
communicatie. Deze actie stond gepland voor de 2e helft van 2008,
maar is wegens onderbezetting doorgeschoven naar 2009.

• Werving Jeugdleden: Doel is om minimaal 25 jeugdleden te werven.
Elke werkgroep heeft hiervoor zijn eigen methode bedacht en/of
gekozen. De JeugdSportpas waarbij Haarlemse bassisschoolleerlingen
proeflessen kunnen volgen is een van deze methode waaraan zowel
synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen meedoen. Het
Sterrenplan (zie verder) is ook één van de methodes.

• Follow-Up 2005-2008: Sterrenplan: Doel van dit plan is om
leszwemmers enthousiast te maken voor de sportsectoren
(synchroonzwemmen, waterpolo & wedstrijdzwemmen) binnen DWT
en de zwemlessen hier beter op aan te laten sluiten. Dit plan valt of
staat bij een breed draagvlak binnen de vereniging. André Visser leidt
de commissie waarin van elke sportsector een vertegenwoordiger zit.
De lessen zijn reeds samengesteld en er is reeds proefgedraaid. Echter,
door grote wijzigingen in de samenstelling van de JREZ commissie en
tekort aan tijd is de uiteindelijke start van het Sterrenplan uitgesteld,
maar het wordt zeker niet beëindigd.

Namens het bestuur,
Walja, André, Ingrid, Nic, Robbert, Teun
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Voorzet van het bestuur
Door Robbert Henrichs

Vorige maand vond de eerste vergadering plaatst van de redactieraad.
In de redactieraad zitten de redacteur van dit clubblad, de webmaster
die de website onderhoud en verder is iedere werkgroep
vertegenwoordig. De redactieraad heeft als doel om de interne
informatie naar zijn leden en de externe informatie naar mogelijke
nieuwe leden zo goed mogelijk te brengen.
Dat houdt kort gezegd in dat de redactieraad de website, het clubblad
en in de toekomst de digitale nieuwsbrief onderhoud. Ook de met
dank aan Karina Douwma gemaakte DWT folder, die momenteel in
het clubhuis te vinden is, is een onderdeel van de redactieraad.

Zoals sommige mensen al weten wordt tegenwoordig steeds meer
gebruik gemaakt van het internet. We merken dit ook binnen DWT
en zien vaak dat de informatie die vroeger in het clubblad stond, nu
via de e-mail wordt rondgestuurd. Natuurlijk is dit helemaal geen
slechte zaak, alleen denken we dat we dit beter kunnen stroomlijnen
met behulp van een digitale nieuwsbrief.
Een digitale nieuwsbrief is een nieuwsbrief die automatisch wordt
verstuurd via het internet naar een hele grote groep mensen. De
nieuwsbrief zal voornamelijk bestaan uit korte informatie die van
belang is voor de sporter. Men kan dan denken aan de verzamel- en
speeltijden voor wedstrijden, de wedstrijd indelingen, de uitslagen en
andere belangrijke informatie. 
Het is het idee om voor elke werkgroep een standaard nieuwsbrief te
maken die de werkgroep dan zelf kan invullen en versturen via het
internet. Hierbij kan de werkgroep zelf bepalen wanneer zij de
nieuwsbrief maken en versturen, wat het voor de werkgroepen een
stuk flexibeler maakt. Het clubblad zit namelijk vast aan een hele
strakke planning, van kopij inleveren tot aan het ontvangen van het
clubblad op de deurmat duurt gemiddeld anderhalve week. 
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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

Momenteel is een groep mensen bezig om te kijken of alle ideeën die
we hebben wel mogelijk zijn. Als alles mogelijk is zullen we de
nieuwsbrief uitvoerig testen om de kinderziektes eruit te halen
voordat we de eerste nieuwsbrief officieel uitsturen, maar we hopen
dit natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen doen.
Voor de mensen die geen internet hebben is er altijd nog het
clubblad. Het clubblad zal ook niet verdwijnen, misschien dat in de
toekomst mensen kunnen kiezen of ze het clubblad als nieuwsbrief
willen ontvangen of gewoon op papier. Maar de papieren versie zal
nog zeker blijven bestaan, want het leest toch altijd een stuk
makkelijker dan van een beeldscherm af.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de redactieraad, dan
bent u natuurlijk welkom op de Algemene Leden Vergadering op 16
april 2009. De meeste mensen die in de redactieraad zitten zullen
daar aanwezig zijn en zijn altijd bereid vragen te beantwoorden. 
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In Memoriam.

Heemstede Sete Lagoas
19 April 1934 2 Maart 2009.

Ruud  Muylaert

Helaas kregen wij het bericht dat Ruud aan een hartaanval is
overleden.
Vele oud DWT-ers zullen zich Ruud herinneren als een rustig en
bescheiden man. Ruud heeft veel gedaan voor DWT, nl.: bestuurslid
,waterpolo voorzitter, oefenuren commissie, 50 jarige jubileum
commissie en het automatiseren van het ledenbestand, dus hij heeft
veel betekend voor DWT.
Ruud en Truus zijn en waren echte DWT-ers en hun gezin ook.
Carry, Jeroen en Frank waren in die tijd de zwemploeg van DWT, het
zwembad was eigenlijk hun huiskamer.
Ruud daar in tegen was een enthousiast waterpoloër, en heeft dat tot
op hoge leeftijd dat gedaan.
Voor het eerste zevental, hebben zij tevens een lange periode de plek
achter de jurytafel ingenomen.
Er zijn nog vele andere herinneringen over Ruud op te halen, hij was
tevens een lid van ons gezellige veteranenteam.

Op 4 Maart 2009 werd Ruud in Sete Lagoas Brazilië begraven.

Wij wensenTruus en Carry, Jeroen en Frank en de kleinkinderen heel
veel sterkte met de verwerking van het verlies van Ruud.

Namens het oude poloteam.
George Westerman
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Afzwemmen uur U

Vrijdag 20 februari was het weer zover. De leden van het zwemuur
voor volwassenen (het uur U) gingen op voor het B- en C-diploma.
De examencommissie startte klokslag 19.30  uur met de eerste
oefening.

Omdat de deelnemers toch wat zenuwachtig waren, werd er in het
begin wat door elkaar gezwommen.
Na het gekleed zwemmen waren de zenuwen weg en zwommen alle
kandidaten de sterren van de hemel.  Tussentijds werden ze
aangemoedigd door de dames van het trimzwemmen.
Nog even gezamenlijk watertrappen en…….. toen zat het erop. Het
werd nog wel wat spannend gehouden, want de examencommissie
trok zich even terug voor een kort beraad. 
Zou het wel, zou het niet?
Als snel kwam het verlossende antwoord. Alle deelnemers waren met
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vlag en wimpel geslaagd!
Er werden handen geschud en kussen uitgedeeld. Want al ben je 30+
het blijft een mooie prestatie!
Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel zwemplezier bij DWT
gewenst.

De examencommissie
Theo van Giezen en Diana den Braven

Diploma’s

De Watertrappers feliciteren de volgende leden met het behalen van
hun diploma

A-diploma
Henk de Vries

Mika Strijland

Mees den Braven

Biba Laadstra

Jesse van Delden

Jort Manshanden

Robin Peters

Iris Bethe

Youssra Ramdani

Kim Boogerd

Ayoub Elzaoui

Dylan Pasmann

Redouane Boulakhrif

Reinout Lanfermeijer

Wafea Zemrani

Roel Schoorl

Rana Batan

Martijn Nuijten

Nick van Dijk

Milou Janssen

Fatima Ridouani

B-diploma
Eva-Lune van Grinsven

Sanne Alta

Chaimae el Mesbahi

Mandy de Wildt

Lynn van den Heuvel

Noortje de Reus

Machteld Boogers

Ilse Lammers

Jordy Holleman

Jurriaan Lanfermeijer

Claire Hendriks

Salah-Eddine Koudad

Koen Bouwman

Imre özcan

Gaya Verhagen

Salima Benasser

Daniël Zwart

Levy van Dusschoten

Moon Warmer

Mounir el Mesbahi

Nino Brunken

C-diploma
Bram v.d. Geest

Milou van der Putten

David Hoogewerf

Rihab Oulhadj

Annabel Jansen

Jenna Stolt

Nynke Griffioen

Delano Hekelaar

Puk de Jong

Walid Benhaddi

Nelson Bieslijn



  22

Zwemvaardigheid 1
Ruben Hazeleger

Chantal van Breugel

Meryam Bouskla

Wessel Alders

Rebecca Vullings

Zwemvaardigheid 2
Humeyra Göker

Sefa Cirakci

Zwemvaardigheid 3
Marijn Bosscher

Uur U   B-diploma
Dhr. C. Smal
Dhr. T. Smal
Dhr. Y. Taabouni
Dhr. C. Tonerglu
Mw. C.M. Haakmeester
Dhr. M. Hasnuoei

Uur U  C-diploma
Mw. A. Keijzers

Kaderdag

Zaterdag 21 maart: de DWT kaderdag voor diegene die eindelijk een
keer een vrije zaterdag hadden in verband met de Splash, maar er
toch voor kozen om hun spaarzame vrije tijd te delen met andere
kaderleden… Voor u beeldvorming: een groep van 30 vrijwilligers
uit de verschillende sectoren van onze vereniging.

Dit keer hebben we een bezoek gebracht aan museum 'Het Dolhuys'
aan de Schotersingel. Een zeer aparte ervaring voor veel mensen.
Er waren nog opvallend weinig kaderleden die al een keer bezoek
gebracht hadden aan dit museum. En dit terwijl we bijna allemaal
toch in Haarlem wonen.
Men vond dat het museum op een goede manier duidelijk maakt hoe
de psychiatrie in elkaar zit. Vooral de auditieve manier waarop het
vertelt wordt is niet standaard voor een museum. In welk museum
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loop je nu rond met een stethoscoop om verhalen te horen over de
geschiedenis van de waanzin door de eeuwen heen?
Ook ontmoetingen met bekende mensen van vroeger en nu,
bijvoorbeeld Vincent van Gogh of Anton Heyboer behoorde tot de
mogelijkheid. Hun verhaal was veelal te horen via een koptelefoon of
te lezen. Natuurlijk hebben alle kaderleden zichzelf ook even
onderworpen aan een zelftest. De resultaten kunt u in verband met de
wet op de privacy zelf bij de kaderleden navragen!
Vele kaderleden hebben zich uitgesproken over het gebouw. Wat een
mooi, oud pand. Tevens heeft het pand een geschiedenis in de
(geestelijke) gezondheidszorg. Geen enkele kamer lag recht achter
elkaar. Een aan één schakeling van ruimtes en gangen. Bijzonder om
door heen te lopen.

Na afloop hebben we genoten van een borrel in het zonnetje buiten
op het terras of binnen aan tafel in de serre. Rond 17.00 uur hadden
alle kaderleden hun weg naar huis weer gevonden en kwam deze
gezellige middag met een ruime ervaring rijker ten einde.

”HET DOLHUYS  21 Maart”

Mijn huis zit in m’n hoofd

Op deze bewuste zaterdag werden wij uitgenodigd voor een
rondwandeling te maken in het dolhuys.
Een hele grootte groep stond op de stoep te wachten, tot iedereen
aanwezig was.
Ingrid gaf het sein om naar binnen te gaan. Daar werden wij in
groepjes verdeeld van vijf of zes personen. Het is al een bijzonder
gebouw voorheen een verzorgingshuis voor ouderen met een
psychies afdeling.
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Via de binnenplaats, door de gang normaal of abnormaal kwamen wij
in de bonte gang. Er waren 4 namen.
Anton (binnenplaats bij de  hoofdingang).
Bertus (de bonte gang ).
Woodrow ( binnenplaats naast de bonte gang).
Sanne ( Abram Jonkerzaal ).
Dit waren de hoofdgroepen; maar als je zo door die wereld loopt. en
je ziet diverse filmpjes over de ziektes in het hoofd , dan ben je toch
een gelukkig mens.

In de zorgzaal zie je verschillende kunststukken van de patiënten en
hulpstukken waarmee gewerkt werd, dat waren niet de fijnste
hulpmiddelen. Tegenwoordig gebruiken de doktoren gelukkig andere
en betere middelen.
Met een inzicht van ruim twee uur, was het prettig om te horen dat
wij met ons alle naar het terras moesten begeven voor een
versnapering. Leuk om al die DWTers die hun best doen voor de club
daar te zien.
Gelukkig voor mij waren er oudleden. Sorry maar de nieuwe lichting
ken ik wel een beetje van gezicht maar de namen ontbreken. Dan zie
je toch een club met een gevoel voor samen zijn. (Paul de Leeuw).
Ik denk, dat ik namens alle aanwezige het bestuur mag bedanken
voor deze kadermiddag.
Wij hebben gezien, mensen met in hun hoofd een letsel, waar
eigenlijk weinig aan te doen is. Dan wordt je vanzelf een beetje triest,
daar komen wij wel weer overheen met de sport die wij doen.

Ik wens alle vrijwilligers veel plezier in het werk wat zij doen bij
DWT.

Tot ziens,
George.



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 leszwem-
mers nr. 2 / 2009 

De eerste termijn 2009 is voorbij. Weet je
- Dat alle leden schriftelijk hun lidmaatschap moeten opzeggen.
- Zij dit kunnen doen met een briefje of via de mail.
- De adressen te vinden zijn achter in het clubblad of op de website

www.dwt-haarlem.nl
- Op de website ook alle oude clubbladen terug te vinden zijn.
- Er in februari en maart is afgezwommen voor ABC en

zwemvaardigheid 1, 2 en 3.
- Je na het behalen van de zwemdiploma's ABC ook kan gaan

wedstrijdzwemmen, waterpoloën of synchroonzwemmen.
- Nog niet iedereen goed op de hoogte is van de regels van het

zwembad.
- Ouders zich niet bij de douches mogen ophouden.
- Zij zo de doorstroming van zwemmers van en naar de zwemzaal

belemmeren.
- Ook de veiligheid en hygiëne in het gedrang komt.
- Uw kind altijd door de kaderleden naar de kleedruimtes wordt

gestuurd.
- Ouders alleen de eerste les hun kind naar de zwemzaal mogen

begeleiden.
- Zij daarna voortaan mogen kijken vanaf het terras.
- Ouders beter tijdens de zwemles bijzonderheden met de

tafelpersoon kunnen regelen.
- De tafelpersoon voor de zwemles te druk is met bijhouden van de

aanwezigheidregistratie.
- Ouders vragen over de zwemles kunnen stellen aan de

uurleider(s).
- Dit ook telefonisch kan, bij voorkeur in de avonduren in verband

met werk.
- De voorgaande "weetjes" gebundeld gaan worden.
- Er een exemplaar ter inzage bij de tafelpersoon kom te liggen.
- Zodat alle ouders ze door kunnen lezen als zij dat willen.
Tot de volgende keer!
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Net de Fabeltjeskrant

Op het uur U zwemmen dames en heren.
Omdat zij op oudere leeftijd pas zwemmen gaan leren.
Eerst in het clubhuis een kop koffie of thee.
En dan naar de kleedkamer, de zwemtas gaat mee.

In de zwemzaal wachten tot de jonkies klaar zijn.
Dan plonzen ze in het water, wat hebben ze een gein.
Baantje borstcrawl, onder water zwemmen en rugslag.
Alles wordt geoefend met heel veel gelach.

Wat doen die twee mannen nou bij Harrie in de groep?
Dat zijn de gebroeders Smal, die hebben samen een sloep!
En omdat je ook een keer overboord kan slaan.
Zijn Theo en Cor maar op zwemles gegaan.

Ondertussen hebben zij A en B.
Nu zwemmen ze met de trimzwemmers mee.
Want dat bootje ligt natuurlijk mooi niet stil.
Dus moet je hard kunnen zwemmen als je weer aan boord wil.

Ze maken veel lol met de andere leden.
En dan is het 20.30 uur. Dames en heren tijd op aan te kleden!
Nog een bak koffie en dan roepen ze met opgestoken hand…..

"Tot volgende week!". 
Het is net de Fabeltjeskrant.
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De pupillen winnen!!

Zaterdag 7 maart is voor onze pupillen een historische dag. Voor het
eerst (dit seizoen) hebben we namelijk een wedstrijd gewonnen. Nou
kregen we al lange tijd goed bezig. Na afloop van weer een verloren
partij kregen we vaak complimenten van spelers van heren 1, of
anderen die het weten kunnen. Meestal kon ik mij daar wel in vinden,
maar de spelers en speelsters niet altijd. Complimenten zijn
natuurlijk reuze leuk en vriendelijk bedoeld, maar als je net weer een
keer verloren hebt, weet je dat niet altijd op waarde te schatten.
Bovendien speelden we onze beste wedstrijden vaak tegen de beste
teams uit de competitie, waardoor we nog kansloos waren.
De Reuring was deze keer een tegenstander en dat is een team waar
we al een paar keer een spannende wedstrijd tegen gespeeld hebben.
Dus toen we de eerste periode afsloten met 2-2, diende zich
langzaam, maar zeker een sensatie aan. De instructies van de coach
werden goed uitgevoerd - tussen je man en het doel verdedigen en in
de aanval goed aanbieden, naar de bal toe - waardoor de Reuring
vanaf de tweede periode feitelijk een verloren wedstrijd speelde. In
die tweede periode gaven we ze nog het idee dat het spannend was
(3-2), maar daarna namen we duidelijk afstand.
Hugo, die begonnen was op doel, voelde aan dat het goed ging. "Laat
mij de rest van de wedstrijd ook maar keepen." zei hij na de 2e
periode. Daarna ging er eigenlijk bijna niets meer verkeerd. Jorrit
zorgde ervoor dat er niemand meer door kwam en verstuurde vaak
een splijtende pass van achter uit. Aimée liet haar mannetje niet meer
gaan, Deborah lag steeds goed op te letten. Gijs, Patrick en Wessel
knokten voor wat ze waard waren en Lloyd (5x) en Paul scoorden de
meeste doelpunten. Met 9-5 werd de Reuring aan de zegekar
gebonden en iedereen was uitgelaten. Ronnie bracht de spelers nog
snel een oude traditie bij: het is in zo'n geval leuk om de coach in het
water te gooien. Vaak gebeurt dit alleen als een kampioenschap is
behaald, maar zo voelde het dan ook wel een beetje.
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Na 1 week in de wolken zijn we inmiddels weer met beide benen op
de grond terug. De Ham is nooit te beroerd om daar voor te zorgen
(20-1), maar die staan dan ook bovenaan. De laatste 2 wedstrijden
zijn er wellicht wel mogelijkheden om te laten zien dat winnen naar
meer smaakt.

Frank Muylaert

OPROEP

Zoals sommigen van jullie misschien al weten hebben we sinds een
aantal jaar weer een tweedaags Pinkstertoernooi. Super leuk
natuurlijk, maar er komt ook veel bij kijken qua organisatie.
Gelukkig hebben we al een aantal vaste vrijwilligers die jaarlijks
voor ons klaar staan, maar we hebben nog een aantal vrijwilligers
nodig. Je kunt hierbij denken aan helpen in de keuken, helpen achter
de bar of gewoon helpen waar nodig. Veel mensen vinden het toch
wel eng om met een kassa te werken, maar laat dit je niet
tegenhouden. We werken met muntjes en dus zal dat geen probleem
zijn :.

We zoeken dus mensen voor zondag 31 mei en/of maandag 1 juni
aanstaande. Mocht je ons willen helpen op één van deze dagen of
beide dagen, laat het ons graag weten via een email
(clubhuis@dwt-haarlem.nl) of spreek iemand aan in het clubhuis.
Één uur, een halve dag of twee dagen…… wij zullen er onwijs blij
mee zijn en gaan er twee superdagen van maken!

De clubhuiscommissie
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Dames 1

Dames 1 strijdt dit jaar voor het kampioenschap. Op dit moment gaat
alles nog volgens plan en staan we netjes bovenaan. Maar de race is
zeker nog niet beslist. We worden redelijk op de hielen gezeten door
o.a. VZC uit Veenendaal. Voor ons een goede reden om ons te
abonneren op het lokale suffertje. Zo blijf je lekker op de hoogte van
de vijand. Onderstaand stukje is op 23 maart gepubliceerd. Toch leuk
om te lezen wat ze over ons schrijven…

Onnodig verlies vrouwen VZC
maandag 23 maart 2009 09:13

VEENENDAAL - De waterpolosters van VZC speelden zaterdag een
belangrijke wedstrijd tegen Aquarijn, een directe concurrent uit
Nieuwegein. De uitwedstrijd was met 4-3 voor de Nieuwegeinse
ploeg, maar dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen en toen
waren de Veense vrouwen nog niet op elkaar ingespeeld. Dat zou
zaterdagvond beter moeten zijn, helaas pakte het allemaal een beetje
anders uit.

Na het inzwemmen was zowel de jury als de scheidsrechter er
eigenlijk nog niet klaar voor. Kira van Zanten scoorde de eerste
treffer, maar deze goal werd gelijk weer geannuleerd door de
scheidsrechter. Vervolgens wisten de gasten tweemaal te scoren en
keek VZC weer tegen een achterstand aan. Door de aansluittreffer
van Els Meijer-Schut bleef VZC in de wedstrijd. VZC kreeg meerdere
manmeer situaties, maar wist niet te scoren. Nadat Van Zanten had
gescoord door het benutten van een strafworp, leken de vrouwen het
tij nog te kunnen keren.

Aquarijn wilde daar uiteraard niet aan mee werken en scoorde nog
twee keer, waarvan er één op onbegrijpelijke wijze via een boogbal
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in ging. Daarmee kwam de eindstand 2-4 op het scorebord te staan.
Promotie is nog steeds mogelijk, maar dan moeten de vrouwen van
VZC vanaf nu zichzelf herpakken en vooral sterker aan de
wedstrijden moeten beginnen. Komend weekend reist de ploeg af
naar het altijd lastige Utrecht. Deze ploeg staat op een negende
plaats, maar dat zegt in deze competitie niet zo heel veel. De knappe
dames van DWT (Koploper) speelde overigens gelijk, eens temeer
jammer dat de Veense dames geen punten pakten dit weekend.

De Pen
Door Ted.

Wij van Heren 3 weten allemaal dat van
uitstel helemaal geen afstel komt als onze
leider en opperwokker Ton van Gemert zich
met de wekelijkse en in het geval van de Pen
maandelijkse of in mijn specifieke geval zelfs
kwartaallijkse gang van zaken bemoeit. Zonder hem geen Pen. Ik ben
hem dankbaar voor zijn volharding om er vóór het einde van dit
poloseizoen nog een  Pennestreek uit te krijgen. Ik laat het klussen
dus even voor wat het is. De kinderen kunnen makkelijk nog een paar
nachtjes bij elkaar op de kamer slapen. Ze zullen Ton’s inspanningen
vast waarderen.

De spelers van Heren 3 zijn al hun hele leven aan DWT verbonden.
Zo ook ik, Ted Meijer, nog nét niet in het zwembad geboren, de
kraamkliniek was nl. niet al te ver weg, maar daar toch waarschijnlijk
wel verwekt. Mijn ouders en die van mijn broer Pim kennen elkaar,
net als de ouders van veel van mijn teamgenoten, via DWT. Ze
gingen op de fiets naar zwem- en polowedstrijden in Den Helder,
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gingen poloën op hun trouwdag en namen later de kinderen overal
mee naar toe. Naar de waterpolotrainingen in buitenbad “De Kleef”,
naar de Utrechtse Polodagen of het leszwemmen op vrijdagavond in
het Sportfondsenbad in het Frederikspark (detail: architect Muylaert,
klinkt bekend?). Ik eet daardoor tot de dag van vandaag op vrijdag
patat, zwemmen kost energie en een goede traditie moet je niet
zomaar overboord gooien.

Het werd op mijn 10e tijd om eens in de voetsporen van mijn ouders
te treden en zelf eens te gaan wedstrijdzwemmen. Dan maar gelijk
goed: na een wekker van 5.15 uur, een bord Brinta en een fietstocht
alleen door Haarlem, om 6.00 uur in het water liggen, 6 dagen per
week, het hele jaar door. De trainers (Ok, Renee of Adrie) hadden
nog voor de algehele gesteldheid wat extra’s bedacht: dinsdagavond
trainen in de zaal, donderdagavond in de sportschool voor wat
krachttraining en zaterdag een hardlooptraining via Kraantje Lek naar
Zandvoort. (Doen ze dat allemaal nog tegenwoordig, eigenlijk?) Het
is eigenlijk een wonder dat ik de Nationale Kampioenschappen nooit
heb gehaald… Mijn persoonlijk record vestig ik pas jaren later, ik
dook op mijn 28e op de 100 meter vrije slag nét onder de magische
60 seconden-grens: 59,4.

Op mijn 15e ben ik met wedstrijdzwemmen gestopt en heb mij
volledig op het waterpolo gestort. Met een aantal promoties,
handhavingen in linker- en rechterrijtjes blijkt het
wedstrijdzwemmen en waterpologetrain toch niet voor niets. Heren 3
wint nét die wedstrijden van die andere teams-met-die-oudjes. En
ook voor ons geldt: elke wedstrijd is een training, onze resultaten
vertonen elk seizoen een stijgende lijn. En ik denk dat er voor
volgend seizoen weer voorzichtig aan een kampioenschap moet
worden gedacht.

Ik ga even met het Heren 3 kader in overleg over de volgende Pen…
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Van de polocommissie

Dat we midden in een crisis zitten, dat weten we inmiddels wel. Er
gaat geen dag voorbij dat het in de krant staat, op het journaal is, of
dat mensen er bij de bushalte over praten. Een hoop gedoe dus.
Vandaar dat ik hier maar wat luchtiger en leuker nieuws ga brengen.

Zo is bij het uitkomen van dit clubblad de lente begonnen! Dat
betekent dat er al veel krokusjes langs de weg te vinden zijn, dat de
dagen langer worden en dat de eerste middagen op het terras al achter
de rug zijn. Maar het betekent ook het nadere einde van het seizoen.
Een seizoen dat voor een aantal teams toch echt goed is verlopen.
Vooral dames 3 mag nog even in het zonnetje gezet worden; al zo'n
beetje op de helft van de competitie was het duidelijk dat zij zonder
enig probleem kampioen gingen worden. Chapeau! 

Het einde van het seizoen betekent eigenlijk ook het naderende
Pinkstertoernooi. De bouwput in 'onze achtertuin' zal niemand
ontgaan zijn. Toch zijn wij druk bezig om van het toernooi weer een
2-daags toernooi te maken. Vooralsnog ziet het er gunstig uit, het is
alleen te hopen dat mensen geen 5-sterren camping verwachten. 

Tenslotte gaat ook de Houtvaart weer bijna open! Sommigen kijken
hier met angst en beven naar uit, maar je kan het ook zien als een
mooie gelegenheid om 's zomers op conditie te blijven…Uiteraard
kun je ook voorlopig nog gewoon in het Boerhaave terecht. Kijk voor
het exacte zomerrooster in het poloboekje.

In ieder geval nog veel succes met de laatste wedstrijden en geniet
van de lente!

Groeten van jullie aller polocie,
Dana
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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



© Zwemvereniging De Watertrappers

www.dewatertrappers.nl

www.dwt-haarlem.nl


	Uitnodiging 78e Algemene Ledenvergadering
	Agenda Algemene Ledenvergadering

	Notulen 77e Algemene Ledenvergadering 17 april 2008
	Thijs 

	Jaarverslag werkgroep Clubhuiscommissie
	Jaarverslag werkgroep JREZ
	Jaarverslag werkgroep waterpolo
	Jaarverslag werkgroep synchroonzwemmen
	Jaarverslag werkgroep wedstrijdzwemmen
	Voorzet van het bestuur
	In Memoriam.
	Afzwemmen uur U
	Diploma’s
	Kaderdag
	”HET DOLHUYS  21 Maart”
	Weetjes voor de leszwem- mers nr. 2 / 2009 
	Net de Fabeltjeskrant
	De pupillen winnen!!
	OPROEP
	Dames 1
	De Pen
	Van de polocommissie
	Uit het Haarlems Dagblad

	Informatie

