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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Tijdens de ALV in april jl. konden de aanwezigen terugkijken op een
succesvol jaar.  Het ledenbestand is gegroeid naar 517 leden en dat is
boven de doelstelling. Ook de financiële reserve ligt boven het
gestelde doel van 50% van de begroting. Het aantal kinderen tot 12
jaar is gegroeid van 21 naar 29. 
Daarmee zien we een kentering ten opzichte van de dalingen van het
aantal kinderen in de afgelopen jaren maar we zijn nog lang niet op
het streefgetal van 75. En ook in het kader zijn er nog de nodige
vacatures die we graag opgevuld zouden zien om de basis van DWT
te verstevigen.

Dit geldt sinds de ALV ook voor het bestuur. André Visser was na
zijn termijn van 3 jaar niet opnieuw verkiesbaar als vice-voorzitter.
Teun Weustink en Nic den Braven hebben besloten hun termijn niet
vol te maken om uiteenlopende redenen. Kortom een forse aderlating
want het bestuur verliest daarmee vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester. 
De termijn van Walja Karten als voorzitter loopt volgend jaar af. Hij
zal dan niet opnieuw verkiesbaar zijn. Gelukkig gaat Ingrid
Lommerse komend jaar door nadat zij vorig jaar is herverkozen. Wel
heeft zij aangegeven per jaar te beslissen of zij haar termijn verlengt.
Ingrid blijft zich ook in het nieuwe bestuur bezighouden met alles
wat met het kader te maken heeft. 
Daarnaast hebben we gelukkig goede versterking kunnen vinden. 
Robbert Henrichs is afgelopen jaar al toegetreden tot het bestuur en
heeft al eerder in de waterpolo werkgroep gezeten. Hij zal in het
nieuwe bestuur het secretariaat op zich nemen.
Michel Wigbers is een nieuw gezicht binnen DWT maar met veel
ervaring bij zijn oude zwemvereniging in Enschede. Hij heeft de
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Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-

Koningkaart (KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is

aangevraagd door aan aan Teun Weustink
mail: bestuur@dwt-haarlem.nl

Waarom?
DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van alle
geregistreerde boodschappen gedaan bij de Vomar en middels de
KIK kaart. Hoe meer KIK kaart nummers we hebben, hoe meer
geld we krijgen.

functie van vice voorzitter en zal zich vooral richten op ledenwerving
en interne doorstroming van jeugdleden. Martin Belles is een oude
bekende binnen DWT en zal zich gaan richten op interne en externe
communicatie.
Hiermee hebben we een degelijk team en voldoen we aan de
minimaal vereiste van vijf bestuursleden. We zoeken echter nog
iemand voor het penningmeesterschap. Totdat we die hebben
gevonden zal Nic het penningmeesterschap nog enige tijd
waarnemen. Wil jij ons als bestuur versterken en helpen om DWT
financieel blakend gezond te houden, dan zouden we als bestuur
graag met je in contact komen. Voor meer informatie kun je ons
mailen (bestuur@dwt-haarlem.nl) maar gewoon bellen kan natuurlijk
ook!

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Bestuurlijk voorstel rondje

Voorzitter Walja Karten
Op zevenjarige leeftijd ben ik mijn
zwem/waterpolo-carrière begonnen.
Sinds 2001 lid van DWT en dus voor
DWT begrippen een nieuweling. Actief in
het bestuur van DWT sinds 2004 omdat
het leuk is om met een groep enthousiaste
mensen te zorgen dat DWT een gezonde
vereniging blijft en we onze favoriete
sport kunnen beoefenen.

Penningmeester Vacature
 Op dit ogenblik is er een vacature voor

de penningmeester. Tot er een
vervanger is neemt Nic den Braven de
taken weer.

Secretaris Robbert Henrichs
In groep 8 op de basisschool hielden twee
klasgenootjes hun spreekbeurt over
waterpolo. Dit leek me meteen een leuke
sport. Na een aantal trainingen te hebben
meegedaan ben ik zodoende op 11 jarige
leeftijd lid geworden van DWT. Zoals bij
vele beviel de verenigingsfeer heel goed en
ging ik helpen met allerlei klusjes binnen
DWT. Na jaren in de waterpolo commissie

actief te zijn geweest heb ik de overstap gemaakt naar het bestuur
waarin ik het secretariaat op me neem.
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Vice-voorzitter  Michel Wigbers 
Al voordat ik mijn zwemdiploma had was
ik al niet uit water te krijgen en nu sinds
eind vorig seizoen zwemmend en poloënd
bij DWT. Hiervoor was ik lid van De
Futen en EZC in Enschede. In Enschede
ook in het bestuur gezeten en ook hier
kan ik het niet laten om de jeugd weer in
het water te krijgen. 

Communicatie & Public Relations Martin Belles;
Sinds mijn 4e jaar ben ik al lid van DWT
en ben hier gaan zwemmen door mijn
ouders en broer. Ik heb hier leren
zwemmen en ben daarna meteen
doorgestroomd van wedstrijdzwemmen
naar waterpolo. Daar heb ik van de
pupillen tot en met het heren jeugd team
gezeten als keeper. Rond mijn 17e ben ik
er even af geweest en ongeveer op mijn
20e ben ik weer begonnen met waterpolo.

Ik zit nu alweer een aantal jaren in het heren 1 team als speler. Mijn
functie in het bestuur zal bestaan uit o.a. de public relations en
algemeen lid

Kader & Opleiding Ingrid Lommerse;
Na het behalen van mijn B-diploma in
1985 ben ik gaan synchroonzwemmen bij
DWT. Inmiddels ben ik nog steeds actief
binnen het synchroonzwemmen alleen niet
meer als zwemster maar als trainster. Sinds
de ALV in 2005 ben ik bestuurslid
geworden. In het bestuur zal ik mij
voornamelijk bezig gaan houden met kader
en opleidingen en zal mezelf zeker inzetten

om het leuke en sportieve karakter van DWT te handhaven en/of te
verbeteren.
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Sendenbeker voor Edith
Piers

Tijdens de ALV is de Sendenbeker uitgereikt aan Edith Piers. Deze
beker staat binnen de vereniging bekend als teken van waardering
voor buitengewone inzet van kaderleden van DWT.

Edith is al jaren lid van DWT. Ook heeft zij jarenlang lesgegeven op
vrijdag van 17.30 tot 19.30 uur en op zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur.
Sinds een jaar is Edith gestopt met het lesgeven op vrijdag, maar zij
is altijd oproepbaar bij onderbezetting.

Sinds enkele jaren is Edith ook actief binnen de JREZ. Zij draagt
zorg voor de administratieve afhandeling rondom het afzwemmen en
stuurt alle jarige kaderleden (elementair zwemmen) een kaartje
namens de JREZ.
Als de JREZ een activiteit organiseert is Edith altijd van de partij als
begeleider.
Zelfs nu er een vacature is voor de functie van Tafelpersoon, is Edith
bereid om bij toerbeurt de tafel te bemensen, de leden te informeren
en de contributie te innen. 

Haar inzet en enthousiasme voor het lesgeven heeft Edith inmiddels
overgedragen aan haar twee jongste kinderen - Etienne en Aurora -
die wekelijks tijdens de zwemles assisteren. Zelfs nu Edith
persoonlijk een moeilijke tijd doormaakt, kan DWT op haar rekenen
en blijft Edith een stabiele factor voor DWT.
Het bestuur heeft daarom op voordracht van de JREZ de
Sendenbeker dit jaar met veel genoegen toegekend aan Edith Piers. 
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Van de polocommissie
 
Het seizoen is alweer afgelopen en op 25 april hebben we dat
uitgebreid gevierd met de kampioenschappen van dames 1 en heren
5. Het was voor beide tot op de laatste dag spannend en dat kwam de
feestvreugde duidelijk ten goede. Nogmaals gefeliciteerd ook
natuurlijk aan dames 3 die al in maart kampioen waren.
We zijn al weer druk bezig met het komende seizoen. Het vele werk
wat we steken in de jeugd werpt zijn vruchten af. Komend seizoen
spelen we weer met een heren-jeugd team en aspiranten onder 15 en
13. Dat is jaren geleden! Ook het minipolo blijft nog steeds groeien.
Ook zijn we nog steeds druk bezig met het zoeken naar trainers voor
zowel de dames als de heren. Het blijft een moeilijke zoektocht maar
we geven niet op. We gaan nu genieten van onze vakantie. Ik zie
jullie weer met frisse moed in de Houtvaart!

Eddy
 

W-Official cursus 2009
Via de aanvoerders is al het bericht verspreid dat er weer W-Official
cursussen worden georganiseerd. Er loopt er momenteel een in de
Planeet waar 5 DWT-ers aan deelnemen.
De volgende zijn bij de Reuring in Noord-Scharwoude en in
september bij Alliance in Zaandam.
Op de eerste cursusavond wordt alle cursusstof behandeld. Op de
tweede cursusavond wordt het huiswerk besproken, alle handgebaren
uitgelegd, formulieren besproken en een korte herhaling van de eerste
cursusavond en een proef examen besproken. De derde avond
worden alle vragen behandeld, het huiswerk examen besproken en
tenslotte een examen gemaakt.
Eerste W-Official cursusavond van 19.30 - 22.45 uur
Tweede W-Official cursusavond van 19.30 - 22.00 uur
Derde W-Official examen avond van 19.30 - 21.15 uur
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Locatie bij de Reuring
dinsdag 2 juni, dinsdag 9 juni, dinsdag 16 juni
 
Locatie bij Alliance
dinsdag 1 september, dinsdag 15 september, dinsdag 29 september
 
Op alle locaties kunnen is ruimte voor minimaal 60 deelnemers.
Inschrijven mag ook op de andere data. Mocht een cursist door één of
andere reden een avond niet kunnen dan mag je het vervolg van de
cursus op een andere locatie afmaken. Hier moet dan ook het examen
gedaan worden. Alle drie de avonden zijn verplicht. Inschrijven kan
bij Eddy. 
 

W-kaarten
In de wedstrijdkist ligt een zwart boekje. In dat zwarte boekje zitten
gele W-official kaarten. Op deze kaarten staan de jeugdfoto's van
vele
DWT-ers afgebeeld. Deze prachtige foto's met de mooiste jaren 70 en
80 kapsels en dito brillen, snorren en baarden veroorzaken nog
immer hilariteit en het hoort een beetje bij de charme van de tafel.

Maar helaas. De kring waterpolocommissie heeft besloten dat de
W-kaarten vanaf nu nog maar 10 jaar geldig zijn. Er moeten dus
nieuwe foto's op.
Daarom het verzoek aan de volgende mensen om een nieuwe pasfoto
in te leveren bij Eddy. En als je het vorig jaar al gedaan hebt (toen
was er ook al sprake van maar kon het nog worden afgewend) dan
hoeft het natuurlijk niet meer. Het gaat om: Marius Bakker, Frank
Muijlaert, Robin Groenendijk, Eddy Roosen, Teun en Thijs
Weustink, Arthur, Paul en Ronald Stricker, Michael en Stefan
Woolthuis, Bart Wever, Sandra en Sabine Rooszen, Ingrid
Lommerse, Marjolijn en Roselijn Verbruggen, Martine Rohling,
Carola Wigman, Ted Meijer, Ronnie, Ton van Gemert en Pau 
Thoolen.
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W-tje gehaald
De volgende DWT-ers hebben met succes de w-cursus afgerond:

Ilona Zeilmaker 
Janique Gerrits Jans
Mitchell Hupkens
David de Loor
Wesley van den Haak
 
Gefeliciteerd! Wij wensen jullie veel plezier achter het tafeltje.

Eindstanden competitie 2008-2009
Pupillen 6  van de 6e

Aspiranten 5  van de 9e

Heren 1 6  van de 12e

Heren 2 8  van de 11e

Heren 3 6  van de 12e

Heren 4 8  van de 11e

Heren 5 1  van de 12e

Heren 6 12  van de 12e

Dames 1 1  van de 12e

Dames 2 4  van de 12e

Dames 3 1  van de 12e

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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Jeugdkamp
Ook dit jaar zal de polocommissie een jeugdactiviteit organiseren om
het einde van dit seizoen te vieren. Vorig jaar was dat Duinrell, dit
jaar gaan we met een hopelijk grote groep van minipoloërs en
pupillen een nachtje kamperen op camping Vogelezang. Hier zullen
we allerlei leuke spelletjes organiseren en zondagochtend vroeg een
fijne training in het zwembad! 
Deze overnachting zal in het weekend van 13 en 14 juni
plaatsvinden. Al fietsend zullen we zaterdag vroeg in de middag met
een grote groep richting de camping trekken. Dan worden de tenten
opgezet en kunnen de kinderen genieten van twee ouderloze dagen!
Uiteraard is er wel genoeg begeleiding om dit alles in goede banen te
leiden. Een officiële brief volgt z.s.m. en eigenlijk hoop ik dat u hem
al heeft als u dit leest.
Komt dus allemaal en hopelijk maken wij er een zeer geslaagd uitje
van!

David & Tessa

Houtvaart
Ook al moet de zomer nu nog beginnen, we denken nu alvast aan de
zwembandjes die er tegen die tijd weer af gesport mogen worden, en
wel in het buitenbad de Houtvaart. We zullen trainen op 4, 6, 11, 13
augustus vanaf 20.00 uur.

Start nieuwe seizoen
Let op; het nieuwe seizoen zal al in het weekend van 5 september van
start gaan!

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

Verlenen dispensatie voor het waterpoloën met
'hulpmiddelen'.
Inleiding:
Het gebruik van zwembrilletjes, een brace e.d. leidt vaak tot
discussie. Vergroot dit voorwerp de kans op letsel voor de speler zelf
of een medespeler en/of tegenstander, of niet. De uiteindelijke
beoordeling ligt bij de scheidsrechter, maar dit kan tot gevolg hebben
dat de ene scheidsrechter geen bezwaar ziet bij het gebruik van dit
'hulpmiddel' en de andere scheidsrechter mogelijk wel. Daarnaast is
het voor scheidsrechters ook soms moeilijk vast te stellen of het
voorwerp noodzakelijk is voor de speler of niet. Deze regeling moet
het mogelijk maken dat aan die onzekerheid bij de scheidsrechter
alsmede de speler een eind wordt gemaakt.  Spelers kunnen ter
goedkeuring het hulpmiddel voorleggen aan de KNZB, om zodoende
dispensatie hiervoor te krijgen. 
Procedure:
Spelers dienen een verzoek tot dispensatie in bij de bondarts van de
KNZB. Het verzoek voor dispensatie wordt door de bondsarts
bekeken en voorgelegd aan de verantwoordelijke voor
reglementzaken en een waterpoloscheidsrechter. Bij de beoordeling
moet dit middel worden getoond. Het hulpmiddel kan worden
opgestuurd, maar ook kan de aanvrager met dit hulpmiddel op een
afgesproken tijd langskomen op het bondsbureau. Wanneer de
bondarts vaststelt dat met het hulpmiddel mag worden gespeeld,
wordt het betreffende middel van een KNZB stempel voorzien en/of
wordt er een foto gemaakt van het middel en daarbij wordt
aangegeven dat hiermee mag worden gespeeld. Spelers dienen dit
document vervolgens te tonen aan de betreffende scheidsrechter
indien gewenst. 
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Uit het Haarlems Dagblad



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 Masterscircuit te Kampen.
Door Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 18 april 2009 haalde Bart mij om 11.45 uur of en daarna
haalde hij Michiel of om naar Kampen te gaan voor de een na de
laatste wedstrijd van het Z.M.C.. Voor de aanvang hadden we de tijd
om koffie te drinken en iets te eten. Om 14.15 uur begon het
inzwemmen en een 1/2 uur later was de eerste start. De wedstrijden
werden gehouden in het zwembad "De Steur" en de organisatie was
in handen van de z.v. "Deltasteur". Zoals altijd was er een gezellige
sfeer. Alleen wend het 's middags wel erg warm in de zwemzaal. Ik
mocht het spits afbijten in de eerste serie op de 200 m. rugslag en ik
kwam ruim als 1e aan. Bart en Michiel hebben de 400 m. wisselslag
gezwommen. Klasse!!
Onze prestaties van deze wedstrijd dag waren:

Bart H 45+:
200 m. rugslag in 4.10,88 min. 6  e

400 m. wisselslag in 7.56,98 min. 6  e

Michiel H 454.:
50 m. schoolslag in 0.43,68 mi 7  e

50 m. vlinderslag in 0.47,25 min. 5  e

400 m. wisselslag in 8.44,20 min. 7  e

Corine D 55+:
200 m. rugslag in 4.01,84 min. 1  e

100 m. vrijeslag in 1.29,09 min. 2  e

200 m. schoolslag in 4.13, 07 min. 1  e

Er zijn weer enige punten gescoord voor de diverse klassementen en
het blijft spannend tot de laatste wedstrijd in Grootebroek volgende
maand. We zijn van plan om het meerdere zwemmers er naar toe te
gaan. Met een voldaan gevoel waren we rand negen uur thuis.
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Mastersnieuws(2).
Zuyderzee Masterscircuit te Grootebroek.
Door Corine Kalbfleisch.

Op 17 mei 2009 haalde Michiel mij om kwart over elf of en we reden
naar het Boerhaavebad. Daar waren ook Bart, Ernst en Michel. Even
later reden we met twee auto's naar Sloterdijk om Krista op te pikken.
Met zes DWT-ers deden wij in Grootebroek mee. Klasse!
Netjes op tijd arriveerden wij bij het zwembad "De Kloet". In het
clubgebouw namen we koffie en aten we ons brood op. Om 13.00 uur
begon het inzwemmen in het knusse 25 m-bad. De organisatie was in
handen van z.v. "De Bron". Er deden zo'n 170 masters mee aan deze
gezellige wedstrijd. Iedereen zette zich in om nog punten en snelle
tijden te halen. Veel p.r.'s werden door ons behaald. Ernst was voor
de eerste keer mee. Onze heren hebben zelfs deelgenomen aan de 4 x
50 m. vrijeslag estafette. Leuk was het wederom om veel bekenden te
ontmoeten. Tegen half zes waren de wedstrijden afgelopen en even
later mocht ik enige keren van de hoge plank duiken. Om half zeven
begon het Masters-buffet. Er was een ruime keus. Tijdens het eten
werden de prijzen uitgereikt van de diverse klassementen. Ik ben erg
blij met mijn le prijs in het allround-klassement D 55+. Omstreeks
helf negen waren we terug na een geslaagde dag.

De uitslagen waren:
Krista D 20+:
25 m. vrijeslag in 0.15,58 min. 4  P.R.e

50 m. schoolslag in 0.43,86 min. 4  P.R.e

100 m. wisselslag in 1.30,63 min. 7e

Michel H 25+:
400 m. vrijeslag in 5.09,34 min. 2  e

100 m. rugslag in 1.17,07 min. 1  e

100 m. schoolslag in 1.24,77 min. 3e

Ernst H 45+
25 m. vrijeslag in 0.12,27 min. 1  P.R.e

50 m. schoolslag in 0.38,44 min. 4  P.R.e
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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

100 m. wisselslag in 1.21,64 min. 3  P.R.e

Bart H 45+:
400 m. vrijeslag in 6.10, 37 min. 5  P.R.e

25 m. rugslag in 0.22,78 min. 3  P.R.e

50 m. schoolslag in 0.41,97 min. 6  P.R.e

Bart is 5e geworden in het allround-klassement.
Michiel H 45+:
400 m. vrijeslag in 7.15,92 min. 7  P.R.e

100 m. rugslag in 1.41,13 min. 3e

100 m. wisselslag in 1.36,76 min. 4  P.R.e

Michiel is 4e geworden in het allround-klassement.
Corine D 55+:
25 m. vrijeslag in 0.16,30 min. 1  P.R.e

50 m. schoolslag in 0.46,59 min. 1  e

100 m. wisselslag in 1.39,57 min. 1  P.R.e

Corine is 1e geworden in het allround-klassement.
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Uit het dagboek van een
kaderlid DWT

Vrijdag 16.30 uur. Ik sluit mijn computer af en ruim mijn bureau op.
Vandaag ga ik eerder weg, want ik ga lesgeven.
Ik spring op mijn fiets met achterop mijn werktas en zwemtas. Onder
weg eet ik nog een appeltje, want met een lege maag lesgeven is niet
zo lekker.
Als ik het clubhuis inloop zijn er al wat kaderleden en zwemmertjes.
Stefan zit vandaag aan het tafeltje om iedereen aan te kruisen.
Om 17.20 uur vertrek ik met mijn kadercollega's naar de kleedkamer.
We moeten om 17.30 uur de zwemzaal snel klaar te  maken, want
dan stopt de gemeente met haar zwemles.
Iedere week hetzelfde ritueel, bodem omhoog, luie trap (die luxe trap
met leuningen in het ondiepe) uit het water, lijnen erin en lijsten
pakken.
Even snel met de uurleider afstemmen of de badjes optimaal bezet
zijn en dan mogen de Watertrappertjes naar binnen.
Met mijn groep een leuke en leerzame les gedaan, want op
vrijdagavond zijn we allemaal een beetje moe van de drukke week.
Om 18.30 uur gaat de bel, de zwemles is voorbij. De
wedstrijdzwemmers zitten al netjes op de banken te wachten. De
lijnen gaan er weer uit en de wedstrijdbanen worden klaargemaakt.
In baan 1 en 2 zwemmen de kinderen voor de zwemvaardigheid
diploma's. In de andere banen werken de wedstrijdzwemmers aan
keerpunten, startsprongen en - niet onbelangrijk - snelheid.
De kaderleden die klaar zijn voor deze avond, drinken gezellig samen
even koffie en thee.
Om 19.30 uur is ook deze zwemles afgelopen. 
Op de banken zijn al enkele senioren neergestreken. Van 19.30 tot
20.30 uur is er namelijk zwemmen voor volwassenen. Het uur U
genaamd.
Een groep senioren trekt gestaag baantjes, zij zijn onze trim
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zwemmers bij DWT.
Zo'n 15 volwassenen zijn druk bezig met het behalen van hun
zwemdiploma's en dat is niet alleen knap, maar ook moedig.
Ik krijg de dames en heren voor het A-diploma onder mijn hoede.
Alle onderdelen worden flink geoefend. Ook bij deze zwemgroep is
te merken dat het vrijdagavond is. 
Om 20.30 uur wenst iedereen elkaar een fijn weekend en vertrekken
we allemaal naar de kleedkamer. De zwemavond bij DWT zit er voor
de leszwemmers op.
De "die hards" van het waterpolo komen nu trainen.

Ik drink nog een kop koffie en maak nog een praatje in het clubhuis.
Dan stap ik op mijn fiets en verzamel moed om 8 kilometer naar huis
te fietsen.
Thuis even met partner bijpraten en wat eten. Dan toch maar onder
de wol. Morgen gaat om 6.30 uur de wekker. Ik ga om 8.00 uur
lesgeven in de Planeet.

Weetjes voor de leszwem-
mers nr. 6

Nog enkele weken en dan begint de zomervakantie. Weet je…..

- Dat de laatste les in de Planeet al op zaterdag 20 juni 2009 is?
- Er namelijk op zaterdag 27 juni wordt afgezwommen voor ABC.
- Vrijdag 3 juli 2009 de laatste keer zwemmen is in het

Boerhaavebad.
- Er deze avond vrij gezwommen wordt om de zomervakantie in te

luiden.
- Ouders, opa's, oma's, vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes

(vanaf 4 jaar) mogen mee zwemmen.
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- Zij dan wel € 2,= aan het tafeltje moeten betalen.
- De JREZ iedereen een hele fijne vakantie toewenst met veel

zwemplezier.

Tot na de zomervakantie!

Sophie en Aurora,

Als onze jongste kaderleden willen we jullie op deze wijze onze
steun en hartelijke wensen toebrengen.
In jullie strijd om jullie lichaam weer in opperbeste conditie te
krijgen, waarderen wij jullie doorzettingsvermogen enorm.
We hopen op een spoedig herstel en verwelkomen jullie, als je
daaraan toe bent, weer liefdes vol in De Planeet.

 

De "oudjes" van de J-REZ,
Harrie, Diana, Ger, Sabine en Edith
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Complimenten van een
ouder

Nu we al enkele maanden het clubblad thuis ontvangen, lees ik met
veel plezier de stukjes over het leszwemmen. Sinds een jaar zwemt
mijn kind ook bij DWT op vrijdagavond om 17.30 uur.
Iedere week kijk ik vanaf het zwevend terras naar het kadercorps dat
gehaast binnen komt lopen om het zwembad voor onze kinderen
zwemklaar te maken. Ik realiseer me dat sommigen zo van de
werkvloer naar het zwembad gaan, om eerst een uurtje zwemplezier
te verzorgen.
Ik vind het dan ook knap dat het kader van DWT zo zijn best doet om
op een leuke en speelse manier de kunst van het zwemmen aan te
leren. Angstige kinderen worden aangemoedigd en ook worden er
vaak spelletjes of andere leuke oefeningetjes gedaan. Want na een
week school valt het mijn kind soms niet mee om helemaal bij de les
te blijven en "stuitert" zij door het water. 
Ik geniet iedere week weer
van het plezier dat mijn kind
beleeft aan haar zwemles. 
Zij weet ook wat ze  later
gaat worden……………..
een zeemeermin.

Dus beste kaderleden van
DWT, ga zo door, want jullie
maken van zwemles een
zwemfeest!

Ouder van een aanstaande
zeemeermin.
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En de winnaars zijn.....
 
De clubhuiscommissie had aan het eind van het seizoen 2008/ 2009
de moeilijke taak om aan te geven welk team de winnaar was van "de
beste bardienst". Na lang beraad waren we er in ieder geval achter dat
het aanwijzen van één team te lastig zou zijn. Als oplossing zijn er
drie categorieën in het leven geroepen. De categorieën waren:
lekkerste hapjes (nee, niet de mannen of vrouwen zelf), beste omzet
en leukste thema. Op zaterdag 25 april jl. was het eindelijk zover. De
winnaars gingen bekend gemaakt worden. Zie je het voor je, een vol
clubhuis, de spanning die om te snijden is, en de vraag wie oh wie
gaan er vandoor met de geweldige prijzen?!

Voor de uitreiking had de commissie gebruik gemaakt van de
kwaliteiten van onze allen bekende Bart. Natuurlijk oud voorzitter
van de commissie en daarom uitermate geschikt voor deze taak. Hij
begreep precies dat dit niet zomaar om een paar prijzen ging. De
eerste prijs die uitgereikt is, ging naar de dames van het 3e. Dit voor
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het themafeest "bunny". Patricia en Jessica hebben de prijs in
ontvangst genomen. De tweede prijs ging naar de mannen van het 1e.
Dit voor de lekkere hapjes die uitgedeeld zijn tijdens één van hun
baravonden. Zoals de meest van jullie nog wel kunnen herinneren
ging het om haring en calamaris. We weten niet meer of het op de
avond "dierendag" was of op "oh oh, wat stinkt het hier". Zal de
laatste wel geweest zijn. Eddy, Ronnie, Martin en Rob hebben de
speklollie's in ontvangst genomen. De laatste prijs ging naar de
jongste telgen van onze waterpolovrienden. Dit omdat ze niet één,
maar zelfs twee keer de beste omzet hebben gedraaid van het seizoen.
Mannen, hulde! Veel plezier met jullie mini strandset.
 
Mocht je geen prijs hebben gewonnen met jouw team... Treur niet,
volgend seizoen zijn er volop kansen om je te bewijzen.
 
De clubhuiscommissie

Mop van de maand

Het is heet, licht bruin, en je gaat er hard van zwemmen....
ra ra wat is dat?
DWThee  !!! ha ha ha

Ook een leuke (nette) mop? Stuur hem in en laat iedereen even mee
lachen.



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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