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Contactpersoon Seksuele
intimidatie
Het bestuur van DWT heeft al een aantal jaar beleid rondom seksuele
intimidatie.
Naast een klachtenregeling en een draaiboek voor incidenten, is de
KNZB benaderd voor het onderzoeken en behandelen van de
klachten t.a.v. seksuele intimidatie. Binnen de club is er een
contactpersoon, die het aanspreekpunt is voor slachtoffers of getuigen
die een klacht of melding doen en door kan verwijzen.
Tot voor kort was Ebelien Brander die persoon, maar zij heeft DWT
verlaten.
Nu is mij gevraagd om deze contactpersoon te zijn.

Ik ben Sabine Roozen en waterpolo bij DWT, ik ben al lid sinds ik 4
jaar was en ben nu 31. Ik ben huisarts en heb wel enige ervaring met
incidenten m.b.t. seksuele intimidatie.
Indien er situaties ontstaan waarbij iemand zich niet prettig of veilig
voelt, dan kan er contact met mij opgenomen worden door zowel het
slachtoffer als de getuigen via telefoon nummer 06-81480333
(mobiele nummer van het bestuur, die je mijn directe nummer
kunnen geven) of e-mail vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl.
Samen nemen we de klachtenprocedure door en bespreken we of er
verdere begeleiding noodzakelijk is.

Sabine Roozen

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

Spaar voor DWT met uw kassabon van de

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-IsKoningkaart (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.
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De Clubhuiscommissie
Beste lezer en clubhuisbezoeker,
Ik schrijf dit stukje, tijdens de start van het seizoen, als kersverse
voorzitter van de Clubhuiscommissie.
Mieke Goedkoop, de oud-voorzitter, verlaat ons gelukkig niet. Ze
blijft aan als vice-voorzitter. Toch wil ik haar bedanken voor alles
wat zijn de afgelopen jaren als voorzitter heeft gedaan!
Ik zal mij nog even snel voorstellen voor wie mij niet kent. Ik ben
Mitchell Hupkens, 17 jaar en waterpolo 4,5 jaar. In de
clubhuiscommissie zit ik nu 2 jaar.
Voordat we goed en wel met het nieuwe seizoen beginnen moeten we
eerst het vorige afsluiten.
Na vorig seizoen is Stefan Woolthuis gestopt als lid van de
clubhuiscommissie. We willen hem bedanken voor zijn inzet !
Ten tweede willen wij alle vrijwilligers, van onder andere het
Pinkstertoernooi, ontzettend bedanken. Want mede door jullie hulp is
het pinkstertoernooi goed verlopen en hadden we een superfeest. We
kijken nu al uit naar volgend jaar.
Ook hebben wij 2 nieuwe koelkasten gekocht van het geld dat in ons
rode spaarvarken, knorrie, zat. Gelukkig kan iedereen nu genieten
van een koud drankje.
Omdat het nieuwe seizoen is begonnen, zijn ook de bar diensten weer
begonnen. Naast de vroege vrijdag bar diensten (de heren alvast
bedankt), hebben we ook de gewone bar diensten.
Wil iedereen goed kijken of, en wanneer hij/zij achter de bar moet ?
Op zaterdag hebben we de team bar diensten. Dus ga om de tafel en
pak lekker uit met z'n allen.
De rooster staan in het poloboekje. Kan je niet probeer dan eerst zelf
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te ruilen. Voor verdere vragen of wijzigingen kan men bij mij terecht.
Hopelijk zien wij jullie komend seizoen veel in het clubhuis, op
normale avonden maar ook op de speciale avonden die er komen.
Graag tot ziens,
Mitchell Hupkens
Voorzitter Clubhuiscommissie

Van de polocommissie
Eigenlijk wil ik in dit stukje beginnen over de bladeren die van de
bomen vallen, maar dat is gelukkig nog niet het geval. Wel wordt het
al steeds vroeger donker. Dat merk ik vooral als ik op de maandag- of
vrijdagavond rond 21.00 uur weer richting het zwembad ga, want het
poloseizoen is weer begonnen. We moeten weer aan de bak, het luie
zweet moet eruit!
Als polocommissie zijn wij weer druk bezig geweest om het
poloboekje met alle wedstrijdinformatie op tijd af te krijgen.
Omdat wij, op onze beurt, afhankelijk zijn van andere partijen die
ons moeten voorzien van de nodigde informatie en er ook nog altijd
op het laatste moment wijzigingen zijn, was het boekje pas de dag
voordat eerste wedstrijden gespeeld moesten worden af. Onze
excuses hiervoor. Gelukkig stonden de eerste wedstrijden vermeld in
het clubblad van DWT, De Waterdroppels.
Bij de jeugd hebben wij een nieuwe trainer gevonden die de
minipoloërs gaat trainen op de dinsdagavond. Hij luistert naar de
naam Wout te Hofste. Heel veel succes Wout!
Voor de pupillen onder de 13 jaar zijn wij nog op zoek naar een
coach. Helaas is het moeilijk iemand te vinden die dit leuke team wil
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coachen. De mensen die eventueel interesse hebben moeten veelal
zelf nog wedstrijden spelen. Lijkt het je (of u) leuk om dit te gaan
doen, laat het mij dan even weten. Ook bij iemand met weinig tot
geen ervaring zijn we al erg blij. Met enthousiasme en de steun van
onze commissie gaan we er dan voor zorgen dat die ervaring snel
wordt opgedaan.
De dames- als herenselectie begint dit seizoen beide met een nieuwe
trainer. Vanzelfsprekend zijn wij als polocommissie heel erg blij dat
Koos Ruiter en Peter Schoberer aan de gang zijn gegaan bij onze
vereniging. Beide mannen wensen wij veel succes.
Ik heb alleen nog even een mededeling voor degene die een paarse
DWT zwembroek hebben besteld. De zwembroeken zijn bij mij af te
halen…..natuurlijk wel na het betalen van 25 euries! Als je gehele
team een zwembroek hebt besteld, verzamel dan s.v.p. het geld een
haal de gehele bestelling in zijn geheel op. Ik ben vaak te vinden in
het zwembad, dus schiet me gewoon even aan. Alleen dan kan je de
trotse bezitter worden van de nu al legendarische paarse DWT
zwembroek. Robin Groenendijk heeft alle zwembroeken besteld en
voorgeschoten, nog bedankt Robin!
Namens de polocommissie wens ik iedereen heel veel succes dit
seizoen!
Rob Goedkoop

Capjes
Er zijn nog enkele capjes te verkrijgen, en wel de nummers 4, 5, 10,
11 en 12 in wit en blauw, en wat setjes 1 en 13 in de kleur rood.
Interesse? Ga snel naar Eddy!

Minipolotoernooi
Op zondag 1 november is het weer zo ver; ons eigen
minipolotoernooi! Om 14.30 uur zullen er weer veel minipoloërs uit
de hele regio de planeet met veel plezier betreden, waarna de eerste
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wedstrijden om 15.00 uur van start zullen gaan.
Bij zo een toernooi kunnen we veel hulp gebruiken! Dus wil je
coachen, de kinderen van een versnapering voorzien, helpen op- en
afbouwen of waarmee dan ook, geef het door aan Tessa of Ronnie.

Ballenkist
De trainingen zijn alweer een tijdje bezig, dus de ballen zijn weer uit
de kast gehaald! Het zal jullie wel opgevallen zijn dat ze
tegenwoordig weer in de kist zitten. Raymond heeft ervoor gezorgd
dat de kist weer kan ventileren en lekker fris blijft onder de nieuwe
verflaag. Ook is de kist gesplitst in twee delen om de ballen uit elkaar
te houden; zo hoeven de dames nooit meer met een te grote bal te
gooien, en kunnen de heren het zich er niet meer makkelijk vanaf
maken met een kleinere bal. Nu aan jullie de schone taak; stop de
ballen in het juiste bakje en doe het slotje dicht, dan blijft iedereen
blij.

Heren 5 wijziging
De wedstrijd van heren 5 op 21-11 gaat niet door.
Helaas heeft S.G. Haerlem’04 zich uit de HE2 competitie
teruggetrokken. Hiermee komen alle tegen deze ploeg geplande
wedstrijden te vervallen.

Poloboekje
Hopelijk hebben jullie allemaal voor de eerste wedstrijd het lichtroze
poloboekje in hadden gekregen. Wij hebben natuurlijk weer onze
uiterste best gedaan om alles kloppend te krijgen, maar helaas is er
een oude versie van ons ledenbestand ingeslopen. Daarom de vraag
o f j u ll i e al l e onj ui s t heden wi l l en d o o r ge v e n o p
waterpolo@dwt-haarlem.nl, zodat wij ons bestand kunnen updaten
om het volgende boekje nog beter te maken.

Website
Het zou leuk zijn onze DWT-site wat op te leuken. Daarvoor hebben
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we jullie hulp nodig! Heb je nog leuke (brede, niet te hoge) foto's die
niet zouden misstaan bovenaan de pagina's, stuur ze naar
waterpolo@dwt-haarlem.nl.

Geboren:
Zo klein als ik ben, klim ik nu al in de pen
om u te vertellen dat ik geboren ben

Job Lucas
Ik ben geboren op 7 juli 2009 om 8.34 uur,
ik weeg 4000 gram en ben 50cm lang
Mijn papa en mama zijn:
Paul Ran en Petri van Dijk
Wilt u een beschuitje komen eten?
Laat het ons dan even weten.

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 Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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De Pen
Door Ton van Gemert.

Ja, hier is ie weer. Voor de allerlaatste
keer voor mij en voor Heren 3. Ik zal
alvast aangeven dat De Pen wordt
doorgegeven aan de nieuwe trainer van
Dames: Peter Schoberer.
Ik heb al genoeg van mijzelf
prijsgegeven dus dat ga ik nu niet doen. Maar ik kan de clubblad
redactie niet opzadelen met een lege pagina, dus ik zal toch nog iets
moeten verzinnen.
Wie weet wat DWT betekend? De Watertrappers hoor ik u zeggen.
Correct, maar wat betekend het? Ik dacht altijd dat de naam van de
vereniging was gekoppeld aan het werkwoord watertrappelen. Zelfs
het huidige logo impliceert dit.
Ik vond dit nogal afwijkend van al die andere verenigingsnamen, die
over het algemeen verwijzen naar watergoden, waterzoogdieren en
watervogels. Op zich wel stoer om hier van af te wijken. Helaas ben
ik er achter gekomen dat een watertrapper een watervogel is.
Wellicht ben ik niet de enige die dit niet wist, dus hier wat meer
informatie over onze roots.
De watertrapper (Podica senegalensis) is een watervogel die qua
vorm het midden houdt tussen een eend en een aalscholver uit de
familie van fuutkoeten. De vogel heeft helder oranje-rode poten en
snavel. De onderzijde is wit, de rest van de vogel is grijsbruin met
enige witte vlekken. Grootte: 63 centimeter. Een herkenbare roep
ontbreekt.
De vogel is een schuwe bewoner van beboste rivieroevers. Zij
vliegen maar weinig en maken daarbij vaak veel lawaai omdat ze dan
met hun vleugels op het water slaan. Zij slapen meest op een tak die
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laag over het water hangt. De watertrapper komt voornamelijk voor
in Zimbabwe, voormalig Transvaal en de Zuid-Afrikaanse kust.
[bron: wikipedia]
Dit wetende kan gesteld worden dat de DWT-er zich niet graag laat
zien, honkvast is en veel lawaai maakt als deze in het water ligt.
Zodra hij/zij op de kant zit, nabij het water, in slaap valt.
Onze kleuren (rood, geel en blauw) zijn hiermee nog niet verklaard.
De kleuren komen overeen met de kleuren in de vlag van de
provincie Noord-Holland (geel, rood en blauw). Of de kleuren daar
van afgeleid zijn is mij niet duidelijk, maar het zou zo maar eens
waar kunnen zijn.
Ik wil u verder nog wijzen op de grote verzameling clubbladen die
digitaal benaderbaar zijn. Voor de nodige geschiedenis lessen over
DWT is dit verplichte kost. In de jubileum uitgave uit 1965 staat het
één en ander te lezen over de naamswijzigingen die DWT heeft
ondergaan.
Deze oude doos op de digitale snelweg is te bereiken via twee wegen.
1)
www.dwt-haarlem.nl; klik links op de link 'Archief en Links';
klik rechts op 'Alle clubbladen'
2)
of ga direct naar www.dewatertrappers.nl
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Momentopname
Door G Luttikhuizen.
Een heren zes speler beweert na een wedstrijd:
"Bij bewegingen of acties krijg je een goede foto alleen met een
kiassiek fototoestel."
Een andere: "Ho-ho, we leven in de 21-ste eeuw hoor."
De eerste: "Nou en ! Wat heeft DAT er nu mee te maken?"
Zaterdag 18 april 2009 hadden de H6-poloërs over deze bewering een
discussie. Maar waar?
Na afloop van onze competitiewedstrijd in het zwembad "De Schots"
in Den Helder En tijdens ons etentje in restaurant "Nogal Wiedus",
Dat restaurant heeft zich vastgeklemd op de top van de dijk aan de
Noordzeekust, die zich daar ter plaatse van Huisduinen bevindt en
waar we hebben genoten van een uitzicht over een bijna gladde zee,
waarin de zon nagenoeg wolkenloos onderging en we tevens naar de
rustig in het water liggende "Razende Bol" konden kijken zonder een
enkel schip te hebben zien voorbij varen. Op deze plek hebben wij
ons ook verdiept in het mogelijk voortbestaan van heren 6.
EN
Om met het laatste te beginnen: waarom H6 opheffen?
Aan het begin van het seizoen had heren zes 10 spelers en nu 7.
Dat is te weinig. Oorzaken?
Martin Kamstra zit met foto-opdrachten bijna elk weekeinde heeeeel
ver weg, ergens buiten de landsgrenzen op het europese continent,
PLUS
De spelers Ton Vermeer en Kim Bouman zijn met Liesbeth en
Stefan, naar Denemarken geemigreerd.
DE GEVOLGEN
De vereniging is in den klap drie goede scheidsrechters armer (Ton,
Kim en Stefan).
De Kring hanteert namelijk de regel, dat bij inschrijving van twee
poloploegen de vereniging een scheidsrechter moet leveren, bij vier
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ploegen twee, enzovoort.
Dus DWT moet een poloploeg uit de competitie laten.
EN
Dat Zijn Wij
Na afloop van het etentje waren we aardig rumoerig en beweeglijk en
maak dan maar eens een foto met een digitaaltje en zijn beruchte
vertraging.
DUS
Zegt de H6-speler: " Had ik maar mijn analoge konikaatje K70
meegenomen, zonder vertraging en met een sluitertijd van 1/200
seconde om dit historisch etentje vast te leggen, want wanneer krijgt
DWT weer een heren zes?

Hasselt
Door Michael.
Eigenlijk is Hasselt net Haarlem. Een Grote Markt en restaurants en
kroegen rond een kerk. Waarschijnlijk is het daarom dat wij ons daar
elk jaar weer lekker thuis voelen als wij het jaarlijkse waterpolo
toernooi van Hasselt bezoeken.
Dit jaar was er zelfs sprake van enige wissel problematiek vooral
omdat het water niet helemaal voldeed aan onze verwachting.
Menigeen vond dan ook dat blauwbekken op de kant beter was dan
onderkoeld raken in het water. Maar na enig duw en trek werk heeft
toch iedereen zijn steentje bij kunnen dragen aan onze wedstrijden.
Dit jaar was het schema van de competitie behoorlijk wat duidelijker
als voorgaande jaren dus de vraag wanneer wel of juist niet te winnen
om maar niet de eerste wedstrijd op zondag te hoeven spelen was al
gauw beantwoord. Onze eerste mogelijke kans op een wedstrijd op
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zondag was om 12.30 dus het uitslapen was gegarandeerd en we
konden dus vrij uit spelen zonder gevaar op vroeg op staan.
Uiteindelijk heeft ons dat nog een aardige plek in de ranglijst op
geleverd.
Dit jaar werd het toernooi door meer dan 90 teams bezocht
waaronder veel Belgische en Nederlandse maar ook Franse, Duitse
Engelse en zelfs een team uit Italië.
De volledige uitslagen lijsten en dergelijke zal je vast wel ergens op
www.waterpolohasselt.be kunnen vinden maar in het kort komt het
hier op neer:
wij werden zesde in onze poule en de dames eerste in hun eigen
poule.
Tevens hebben wij als heren nog zeker twee keer het douchen
gewonnen en zeker weten het eten en drinken al is dat achteraf
allemaal een beetje wazig aan het worden. Wat me wel nog helder bij
staat zijn de broodjes witte pens met veel ajuin en saus en ‘s ochtends
de gebakken eieren met dikke plakken bacon en overmatig zout.
Samen zijn die altijd goed voor wat extra ruimte om mij heen als er
per ongeluk spontaan weer wat valse lucht ontsnapt.
Foto’s van onze aanwezigheid zullen er ongetwijfeld zijn want er was
ook een grote groep dames mee en die vinden het altijd leuk om te
koop te lopen met schunnige plaatjes en ander duister
bewijsmateriaal. Ik hoop niet dat ik ergens op sta.

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

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

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

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

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 en Pupillen
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 15
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag
19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
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