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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

Geen zwemles!

In verband met de mei-vakantie is er op 
vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei

geen zwemles.

De JREZ wenst iedereen een hele fijne vakantie!
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Van de polocommissie

Dit was het dan alweer, 't seizoen is voorbij. De wedstrijden zijn
gespeeld en gewonnen (met uitzondering van enkele waarbij het
gelijksspel was of zelfs werd verloren, maar dat kwam dan altijd door
een partijdige scheidsrechter of te weinig wissels). Het is een mooi
seizoen geweest voor de waterpoloafdeling van DWT, aangezien er
geen teams zijn gedegradeerd en (waarschijnlijk) wel drie zijn
gepromoveerd. Wij wensen deze teams heel veel succes en veel
doelpunten toe in de hogere klasse. 
Omdat het seizoen weer ten einde is betekent dit natuurlijk ook dat
het zomerrooster weer ingaat, zie verderop in dit clubblad. Dit zal
voor velen betekenen dat ze minder gaan trainen (en een enkeling
gooit de handdoek zelfs helemaal in de ring). Er komt echter zoals
iedereen wel weet een belangrijk internationaal waterpolotoernooi
aan  in ons eigen Boerehaavebad, dus hou het trainingsritme nog
even vast om de zeer goede tegenstand het hoofd te kunnen bieden. 
Verder willen wij de nieuwe leden van het bestuur, Martin Belles en
Michel Wigbers, het beste toewensen bij hun nieuwe taken. Ook
bedanken wij Teun, Nic en André voor hun inzet bij het bestuur de
afgelopen jaren. 
Succes bij alle komende toernooien en hopen voor mooi weer.

David.

Zomertrainingen
25 April was het laatste competitieweekend voor de zomer. Dat
betekent dat het weer tijd is voor een ouderwets potje balletje gooien
tijdens de zomertrainingen. Een verandering dit jaar ten opzichte van
voorgaande jaren: de jeugd traint op dinsdag, de senioren op vrijdag.
Op de dinsdagen gaan de trainingen voor de minipoloërs, pupillen en
aspiranten door tot en met dinsdag 30 juni. Voor de senioren is de
laatste spetterdag op vrijdag 3 juli.
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Inspraakavond
Het seizoen is ten einde. Toch willen wij alvast nadenken over
volgend seizoen, en daar hebben wij jullie voor nodig. Daarom
houden wij op 15 mei om 20.30 uur in het clubhuis een
inspraakavond voor de seniorenteams, zodat jij ons kan laten weten
wat jouw wensen zijn voor volgend seizoen. Natuurlijk kan je ook je
voorkeur doorgeven aan je aanvoerder.
Voor de jeugdteams is op 12 mei om 18.30 uur voor de training
gelegenheid je wensen kenbaar te maken.

Pinkstertoernooi
Na vele jaren zonder overnachting is het ons weer gelukt een
tweedaags pinkstertoernooi te organiseren! Dit festijn zal
plaatsvinden op zondag 31 mei en maandag 1 juni 2009. Ten tijden
van dit schrijven zijn we nog druk bezig met alle voorbereidingen,
want er komt een hoop bij kijken. Nieuw dit jaar naast de dames- en
herenpoules is de pupillenpoule, waarin alleen op zondag gespeeld
zal worden. En extra; onze pupillen dagen hun ouders uit voor een
sportief spelletje! Ook zal er een team fanatieke wedstrijdzwemmers
laten zien hoe goed zij zijn met de bal!
Mocht je zin hebben de handen uit de mouw te steken op wat voor
manier dan ook, laat het ons
weten! We kunnen altijd hulp
gebruiken, bijvoorbeeld
achter het tafetlje, of ter
voorbereiding van het feest.
Natuurlijk is publiek ook
altijd welkom, en iedereen is
u i t n g e n o d i g d  o p
zondagavond mee te komen
f e e s t e n  o p  h e t
g l i t t e r &gl a m o u r  fees t
verzorgd door pj 2 dj!
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Uit het Haarlems Dagblad
18-04-09
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Toernooien

Ook voor deze zomer hebben we weer een stapel uitnodigingen
ontvangen voor toernooien in binnen- en buitenland. Mocht je
geïnteresseerd zijn in een toernooi, laat het ons weten!

6, 7 juni:
De Zandstuve in Vroomshoop

13, 14 juni:
Borculo senioren

(19) 20, 21 juni:
Nayade in Eindhoven
Borculo jeugd

27, 28 juni:
Den Helder

15, 16 augustus:
Ter Apel

(28) 29, 30 augustus:
Rheden
Snippen jeugdtoernooi
Hasselt, België
WZK, België

5, 6 september:
ZV de Meer uit Culemborg



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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Mastersnieuws(1)
Zuyderzee Masters Circuit te Heerenveen.
Door Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 21 februari 2009 haalde Bart ons of om naar Heerenveen
te gaan voor bovengenoemde wedstrijden. De autorit verliep heel
voorspoedig en wij arriveerden ruim een uur te vroeg bij het
Sportcentrum naast het Abe Lenstra Stadion. We hadden ruim de tijd
om koffie te drinken en iets te eten.
Na het aanmelden en omkleden was het tijd om in te zwemmen. De
wedstrijd, welke werd gehouden in het 8-banenbad, begon om 15.45
uur. De organisatie was in handen van H.Z.P.C.-Heerenveen. Er werd
deelgenomen door 57 zwemverenigingen en het was zoals altijd weer
gezellig.
Deze keer hebben Michiel en ik voor het eerst de 400 m. wisselslag
gezwommen. Op dit nummer was ik de oudste van de dames. De
wedstrijden hadden een vlot verloop en ongeveer half 7 was het
afgelopen.
Na nog even iets gedronken te hebben, reden we weer richting
Haarlem. Om half 10 werd ik thuis afgezet.
Op diezelfde avond heeft sc. Heerenveen gevoetbald tegen Willem II
in het Abe Lenstra Stadion en de thuisclub heeft gewonnen met 3 - 1.

Ook wij hebben punten gescoord, zie de volgende uitslagen:
Bart H 45+
100 m. vlinderslag in 1.40,60 min. 6e + P.R.
50 m. vrijeslag in 0.33,84 min. 10e
25 m. vlinderslag in 0.18,56 min. 8e

Michiel H 45+
400 m. wisselslag in 8.24,20 min. 3e
50 m. vrijeslag in 0.42,42 min. 15e
50 m, rugslag in 0.48,87 min. 5e
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Corine D 55+
25 m. schoolslag in 0.20,95 min. le + P.R.-
400 m. wisselslag in 8.40,20 min. 1e + V.G.
50 m. vrijeslag in 0.37,64 min. 1e

Mastersnieuws(2)
Zuyderzee Masterscircuit te Amersfoort.
Door Corine Kalbfleisch

Op 22 maart 2009 haalde Michiel eerst mij en daarna Bart of om naar
Amersfoort te gaan voor de 5e wedstrijd van het Z.M.C.. Ruim op
tijd zijn we van huis vertrokken in verband met werkzaamheden aan
een brug op de Al, maar we kwamen vroeg aan zodat er nog
voldoende tijd was om koffie te drinken in de kantine.
Deze wedstrijden werden gehouden in het Sportfondsenbad
(50m.baanlengte) en de organisatie was in handen van A.Z. en P.C.
Veel bekenden waren van de partij o.a. Edwin van Norden (H 45+),
Tineke van Diggelen (D 55+) en oud-lid van D.W.T. Mathilde Vink
(D50+).
Er wend weer flink gezwommen om de nodige punten te scoren. Op
de 100 m. rugslag ben ik 3e geworden met een verschil van maar
1/100 sec.!!
Een ieder heeft zijn best gedaan en zie de navolgende resultaten.
Omstreeks 19 uur waren we thuis.

De uitslagen:
Michiel H 45+
200 m. wisselslag in 3.48,73 min. 10e
100 m. schoolslag in 1.45,45 min. 7e
400 m. vrijeslag in 7.36,92 min. 20e + P.R.
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Bart H 45+
200 m. wisselslag in 3.37,48 min. 9e
100 m. rugslag in 1.59,92 min. 9e
50 m. rugslag in 0.57,08 min. 10e

Corine D 55+:
100 m. rugslag in 1.47,45 min. 3e + P.R.
50 m. rugslag in 0.44,36 min. le + P.R.
400 m. vrijeslag in 7.11,26 min. 2e

De Pen

Gezien het feit dat Ted Meijer, de vorige
Penhouder, geen beslissing heeft genomen
aan wie hij De Pen door geeft neem ik deze
nogmaals ter hand. Zoals U onderaan het
stuk kunt lezen, heet ik Ton van Gemert. Ik
heb mijzelf al reeds voorgesteld in een
eerder artikel betreffende De Pen. Ik wil
niet in herhalingen vallen dus moet ik wat meer van mij bloot gaan
geven.
Welnu, ik heb nog niet gemeld dat ik 2 meter en 4 centimeter groot
ben. Verder heb ik een MAVO, MTS, HBO en twee zwem diploma's.
Momenteel ben ik als Technisch Productie Ingenieur werkzaam bij
Cavex Holland B.V. Als U ooit bij de tandarts zit dan is er een grote
kans dat een Cavex product bij u in de mond komt. Cavex produceert
alginaat (maakt een afdruk van het gebit), amalgaam (de
zilverkleurige vullingen), cementen (om tanden in een kunstgebit
vast te zetten), composieten (de witte vullingen) en meer ander
producten die tandheelkundige laboratoria gebruiken.
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Het bedrijf bestaat 101 jaar en is al die tijd gevestigd aan de
Harmenjansstraat (tussen de molen De Adriaan en de gevangenis).
Ik heb mijn vrouw (Irene) op een feestavond van DWT ontmoet (13
juni 1986). Wij zijn op 11 september 1995 getrouwd. Het is
tegenwoordig lastig op 11 september een feestje te bouwen, want het
schijnt dat er op die dag iets verschrikkelijk is gebeurt. Helaas is het
ook lastig om het feestje halverwege te doen (11 maart), toen was er
iets in Madrid gebeurt. Bedankt Bin Laden!
Genoeg geklaagd.
Heren 3 heeft overigens zijn doelstelling voor het seizoen 2008-2009
behaald. De doelstelling was overeind blijven in de competitie. Met
de laatste twee overwinningen in de pocket zijn we zeker dat we niet
degraderen.
Zaterdag 24 mei is de algemene ledenvergadering van Heren 3 waar
de nieuwe doelstelling voor het komend seizoen bepaald zal worden.
Wellicht gaan we kiezen voor promotie?
Aangezien we dan in paarse zwembroeken en mogelijk paarse
polocaps gaan spelen moet alles mogelijk zijn!
Ik kan ook nog melden dat ik de uitvinder van de Heren 3 Clubcard
ben en dat deze card zijn elfde jaargang in gaat. Hoelang de Clubcard
nog blijft bestaan is onzeker. Onze ogen gaan achteruit en er moet
steeds meer informatie op de card (jurytafelbezetting, bardiensten).
Misschien dat de DWT Heren 3 Clubcard omgedoopt gaat worden tot
de DWT Heren 3 Clubplacemat ;-)
Heren 3 is trouwens ook de uitvinder van de thema avonden van de
bardiensten op zaterdagavond. De afgelopen bardienst van Heren 3
was weliswaar themaloos, maar dat moet kunnen (te kort dag en geen
inspiratie). Op de Heren 3 algemene ledenvergadering zal dit een
puntje op de agenda worden.
Ik sluit het stukje af door de Pen te geven aan Wiebe Eijhusen die
zijn plaats binnen Heren 3 heeft veroverd.
 
Ton van Gemert.
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Oefenen met kleren aan voor
het afzwemmen

Voor de zomervakantie is er nog één keer afzwemmen. We gaan dus
flink oefenen.
Na de meivakantie (dus vrijdag 8 mei en zaterdag 9 mei) starten we
weer met gekleed zwemmen. Alle zwemmers voor A, B, C en de
zwemvaardigheidsdiploma's hebben inmiddels een briefje met de
kledingeisen meegekregen. Omdat briefjes zoek kunnen raken
vermelden we dit keer de eisen ook in het boekje.

De eisen zijn als volgt.

A-diploma
! Zwembroek/badpak
! Korte broek
! T-shirt met korte mouw
! Gymschoenen of waterschoenen*
! Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van

de naam van uw kind)
*geen surfschoenen 
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.

B-diploma
! Zwembroek/badpak
! lange broek 
! T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
! Gymschoenen of waterschoenen*
! Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van

de naam van uw kind)
*geen surfschoenen 
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.
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C-diploma
! Zwembroek/badpak
! lange broek 
! T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
! Regenjack of windjack (geen trainingsjack)
! Gymschoenen of waterschoenen*
! Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van

de naam van uw kind)
*geen surfschoenen 
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.

Zwemvaardigheidsdiploma 1, 2 en 3
! Zwembroek/badpak
! lange broek 
! T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
! Gymschoenen of waterschoenen*
! Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van

de naam van uw kind)
*geen surfschoenen 
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.

We blijven gekleed zwemmen tot aan de afzwemdatum. 
Heel veel succes gewenst de komende weken en veel zwemplezier.

De JREZ-commissie
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Heren 2
Door Michael.

Wij gaan dit competitie jaar afsluiten op een mooie plek ongeveer
precies in het midden. Ongeveer precies waar we uit wilden komen.
Tevens is onze team outfit dit seizoen een feit geworden en hebben
we voor het eerst sinds vele jaren het hele seizoen lang meer dan
genoeg spelers gehad.
Conclusie : alle gestelde doelen zijn bereikt en dus gaan we dit vieren
tijdens onze efficiency verhogende teambuilding vis- en voor Paul en
Robin ook vleesbarbecue trainingsdag. (Eigenlijk is het gewoon een
enorme slemp annex schrans partij onder het genot van een fijn
muziekje maar door het zo in de markt te zetten is alles in ene
volledig declarabel en aftrekbaar geworden.)

Spelers
David en Wesley gaan ons weer verlaten. Dit omdat er een heren
jeugd opgericht gaat worden waar zij bij horen. Jammer voor ons
maar jullie worden door het hele team veel succes gewenst.
De twee plekken die zij leeg achterlaten worden naar ik begrepen heb
niet permanent opgevuld maar als een jeugd speler roulatie plek
gezien en als zodanig ook ingevuld worden.
Dus wij gaan uit de het talentvolle jeugd speler arsenaal van DWT zo
vaak als mogelijk spelers mee krijgen. Lijkt mij een goed plan want
wij kunnen wel wat van die felle zwemmertjes gebruiken. Zo kunnen
wij ons meer toeleggen op het imponerende gedrag op de kant en
kunnen zij dat waar maken in het water.

De broek
De door ons ontwikkelde vrolijk paarse zwembroek is al door velen
besteld. Bestellen kan nog steeds, neem daarvoor contact op met onze
team manager Robin.



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
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