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GESLAAGD

Op 27 en 28 november is er weer afgezwommen.
De volgende leden zijn geslaagd:

A-diploma

Can Tas
Matthijs Kuijt
Bibi van Delden
Sam ter Metz
Nino Zipser
Senna van Dusschoten
Max Jonker
Tycho Verhagen
Aicha Elrakawi
Maantje Meijer
Alex Bakker
Jasmijn Walkotte
Job Holten
Daan Disco
Myrthe van Nelfen
Ardine Lanfermeijer

B-diploma

Max Hermus
Robin Peters
Thomas Kuijt
Casper Fruitema
Jort Dalenberg
Anouk Pruissen
Eli Hommes
Iris Kraefft
Fleur Nuijten
Janneke Nuijten
Iris de Waard
Josefien Jansen
Marziye Carkci

C-diploma

Mohammed Malloul
Miryam Bennasser
Youssra Ramdani
Jesse van Delden
Salima Bennasser
Waffea Zemrani
Jari Mooij
Kim Boogerd
Jort Manshanden
Maas de Kruijk

Zwemvaardigheid 1

Suzanne Lucassen
Anna  Ender
Jan Olsthoorn

Zwemvaardigheid 2

Annabel Jansen
Robina Negenman
David Hoogewerf

Zwemvaardigheid 3

Rebecca Vullings

Namens de Watertrappers
VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Afzwemmen vrijdag 27 en zaterdag 28 november
2009

Vrijdag 27 november om 18.15 uur kwamen zeven nerveuze
Watertrappers de zwemzaal van het Boerhaavebad binnen. De NRZ -
het controlebureau dat de kwaliteit van het leszwemmen bewaakt -
had een afgevaardigde gestuurd om te kijken of het niveau op peil
was/is.

Snel de lijnen in het water en de kandidaten gingen van start. Eerst
onder water zwemmen. Sjonge jonge, dat is een eind met je kleren
aan! Het lukte bij alle kandidaten in één keer. Daarna gingen de
diploma's apart in een baan de rest van het programma zwemmen.

De ouders zaten ook gespannen te kijken. En het werd nog
spannender, want sommige kandidaten moesten een onderdeel
herkansen. Gelukkig ging het de tweede keer wel goed.
De examencommissie trok zich even terug voor een kort beraad en
een snelle evaluatie met de afgevaardigde van de NRZ. Daarna werd
de uitslag bekend gemaakt.
ALLE KANDIDATEN WAREN GESLAAGD. 
Applaus van ouders en kaderleden en de diploma's werden
uitgedeeld.

Zaterdag 28 november waren alle kandidaten om 8.15 uur al
aanwezig in de Planeet. De ouders zochten een goede plek op de
tribune en het kader zette de laatste spulletjes klaar. Ook vandaag had
de NRZ een afgevaardigde gestuurd.
Het programma werd stilletjes gezwommen, want alle kinderen
waren wat nerveus. Wie iets niet snapte kon het gewoon even vragen
aan de begeleiders. Ook vandaag lukte de oefeningen niet bij
iedereen, dus werd er door sommige kandidaten een oefening
overgezwommen. Gelukkig lukte het bij iedereen de tweede keer wel.
De examencommissie trok zich even terug voor een kort beraad en
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een snelle evaluatie met de
afgevaardigde van de NRZ.
Terwijl zij aan het overleggen
waren, gaf de wedstrijdploeg een
demonstratie. De kinderen
moch ten  ze l f  ook  even
meezwemmen. Hartstikke leuk
joh! 
Na het overleg maakte de
afgevaardigde van de NRZ de
uitslag bekend. 

ALLE KANDIDATEN WAREN
GESLAAGD.

Iedereen vertrok tevreden met een mooi diploma en een klein
cadeautje huiswaarts.
De JREZ wil via deze weg alle vrijwilliger die wekelijks de zwemles
verzorgen hartelijk danken voor hun inzet. Zonder deze mensen is het
onmogelijk om alle leden goed te leren zwemmen.

De JREZ.



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-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.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Van de polocommissie

Ja ja, het is weer zover; wanneer dit clubblad uitkomt zit de eerste
competitiehelft er alweer op. Mooie tijd om dus even een
tussenstandje op te maken:

Heren 1: 5e Dames 1: 4e
Heren 2: 9e Dames 2: 5e
Heren 3: 6e Dames 3: 7e
Heren 4: 9e Heren Jeugd: 7e
Heren 5: 5e Asp<15: 7e
Pupillen: 10e

Over het algemeen niet gek lijkt me. Hoewel het misschien niet
gepast lijkt aangezien het mijn eigen team is, wil ik toch een
complimentje aan Dames 1 geven. Een 3e plek in een nieuwe
competitie is best een knappe prestatie!
Wat minder goed nieuws is, is dat we vanaf de 2e helft niet met 3,
maar met 2 dames teams verder gaan. We hebben, in overleg met de
teams, besloten het 3e terug te trekken uit de competitie. Dit vanwege
de krappe bezetting over de hele linie van de dames. Het bleek elke
week weer een puzzel te zijn om voor alle teams genoeg speelsters te
hebben. Vandaar dat het 2e en 3e nu samen verder gaan als dames 2.
Zij speelden overigens wel al in dezelfde competitie. We wensen
deze dames veel succes en ook een plezierige 2e helft toe.
Een andere wijziging voor de 2e helft is dat de heren vanaf januari op
vrijdag een kwartiertje langer gaan trainen. Zij krijgen dit kwartiertje
van de dames, die voortaan van 20.15 tot 21.30 zullen trainen, ipv tot
21.45. 
Zoals altijd gaan wij weer in de weer met het maken van het
poloboekje. We verwachten dat deze uiterlijk op de
nieuwjaarsreceptie voor iedereen klaar ligt. Heb je in het vorige
boekje onjuistheden gezien? Geef deze dan aan ons door, zodat wij
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ervoor kunnen zorgen dat het nieuwe boekje (hopelijk) nog beter is. 
Tot slot nog een hele andere mededeling. Ik zal de komende helft niet
aanwezig zijn in en om het zwembad. Ik ga namelijk een wintersport
seizoen in Oostenrijk (Zell am See) wonen. Wat ik precies ga doen is
nog niet helemaal duidelijk, maar het zal in elk geval iets met veel
skiën worden (als het goed komt met de sneeuw natuurlijk…)! Voor
nu wens ik iedereen dus vast een fijne kerst, een goed en gelukkig
nieuw jaar en natuurlijk een succesvolle 2e competitiehelft!

Groet,
Dana

Stagiaire

Hallo allemaal,
 
Mijn naam is Twan van Raemdonck en zoals sommige van jullie al
gezien hebben ben ik een nieuw gezicht op de dinsdagavond bij
DWT.
Ik zit op de ALO (academie voor lichamelijke opvoeding) en vanuit
school krijgen wij de opdracht om enkele stages te volbrengen.
Vandaar dat ik nu stage loop bij DWT. Ik ben zelf niet echt een
waterrat, maar ik moet wel zeggen dat ik het training geven aan de
minipoloërs ontzettend leuk vind. Heb je vragen voor mij, dan kan je
me altijd aanspreken. 
 
vriendelijke groeten
Twan



Nieuwjaarsreceptie DWT
Zondag 3 januari 2010

 

Clubhuis open van 16.30 tot 18.30 uur
Vrijzwemmen van 16.30 tot 17.30 uur

Natuurlijk onder het genot van een
hapje en drankje…
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De Pen
Door: J.P. Bal (Jan Pieter)

Roepnamen: JP, Balletje, Bally, Jeep, Jean
Pierre (streep door wat niet van toepassing is)

Nou daar komt ie dan, iets over mezelf:

Ik ben dus Jan Pieter. Ik ben 28 jaar. Geboren
op 24 april 1981 in Voorschoten (tussen Den Haag en Leiden).
Werkzaam bij Aannemingsbedijf Gebr. Schouls uit Leiden als
werkvoorbereider. Deze aannemer is werkzaam in de Grond-, Weg
en Waterbouw. Heb daarvoor eerst netjes m'n MAVOtje, MTSje en
daarna nog m'n HBOtje civiele techniek gehaald hier in Haarlem op
de Hogeschool INholland. In die laatste periode Haarlem leren
kennen als echt een hele leuke en gezellige stad.

Nu even over het echte werk: Ik speel al sinds m'n negende
levensjaar waterpolo. Eerst bij de vereniging EVZV uit Voorschoten,
na een aantal jaar stopte deze vereniging met het beoefenen van
waterpolo en ben ik naar de club WZK uit Wassenaar verhuist. Daar
heb ik in het 2de en de laatste 2 jaar in het 1ste van WZK gespeeld.
Vorige jaar nog de district beker gewonnen met het team, wat een
mooie afsluiter was voor de periode WZK. Vorig jaar augustus 2008
officieel verhuist van Voorschoten naar Haarlem, na meer dan 1,5
jaar geklust te hebben in m'n appartementje aan de Mr. Jan
Gerritszlaan 37-II. Sinds eind vorig seizoen bij DWT begonnen met
rustig mee te trainen (lees: lekker balletje gooien). Na de zomer
actiever mee getraind in het mooie Houtvaart bad. Afgesproken om
me bij het DWT 2 in te schrijven. Inmiddels gaat het allemaal prima
(vind ik zelf….) en speel ik me na de kerst vast in het eerste.

Tjuus en de groeten
Jan Pieter
Volgende maand is de Pen in handen van Wout te Hofste



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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Landtraining

Het zwemmen heeft sinds kort landtraining bij onze overburen van
FysioExpert. Maar liefst 21 zwemmers en zwemster hebben zich
opgegeven voor de landtrainingen. In totaal wordt er 6x landtraining
gegeven in de maanden november, december en januari op de
zaterdag ochtend van 9.15 tot 10.15. Dat is voor het zwemmen direct
na hun ochtend training van 7.45 tot 8.45. De zwemmers zijn dus
lekker fanatiek. Na nu 3 trainingen kunnen we zeggen dat niet alleen
het heel goed voor de flexibiliteit van de spieren is, maar ook
hartstikke gezellig en ook goed voor het groepsgevoel.

De eerste keer was hartstikke leuk omdat we lekker bezig waren en
de tijd heel snel omvloog en zodoende in plaats van 1 uur wel 2 uur
instructie en training hebben gehad. Ik heb wel begrepen dat een
aantal zwemmers zich iets te hard hebben ingespannen en de
volgende dag flink spierpijn hadden.
Een training bestaat uit het volgen van een parcours van
ongeveer10-12 opdrachten die je ongeveer 2 of 3 keer moet doen
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voor 30 seconden en daarna
draai je door naar de volgende
o pdrach t .  J e  doe t  d e
opdrachten met zijn tweeen,
zodat je elkaar kan helpen bij
de opdracht en zelf even rust
hebt. De opdrachten bestaan
uit  bijvoorbeeld kniebuigingen
doen, push ups doen of
buiksp i e roefen ingen  en
natuurlijk oefeningen voor de
flexibiliteit van de schouders.
De taakgroep is ontzettend blij
met de grote groep van
zwemmers die zich voor de
landtraining hebben aangemeld
en natuurlijk Hans, onze
trainer, die de contacten heeft gelegd en heerlijk enthousiast meehelpt
en meedoet. 
Wij zien elkaar weer op 9 januari bij de volgende landtraining!
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Van de clubhuiscommissie
Door Mitchell Hupkens.

Ik begin dit stukje met de gelukswensen voor het nieuwe jaar 2010 en
hopelijk heeft u allemaal een gezellige kerst achter de rug. Wij hopen
in 2010 het clubhuis nog mooier, nog gezelliger en nog drukker te
maken. Ideeën zijn dan ook altijd welkom via de mail of schiet ons
even aan in het clubhuis.

Om dat een nieuw jaar ook nieuwe voornemens kent heb ik er hier
een paar voor het clubhuis:
Hopelijk kan iedereen zijn/haar bardienst weer draaien op de
vrijdagen en zaterdagen.

Na die bardienst zouden wij het niet erg vinden als er even een
doekje over alle tafels heen wordt gehaald, wanneer nodig de
vuilniszakken vervangen en een kijkje in de keuken wordt genomen.
Dit om te verkomen dat andere gebruikers een vies clubhuis
aantreffen.
Maar ook voor de mensen zonder bardienst, maar die wel gebruik
maken van de bar heb ik een verzoek; zouden jullie de gebruikte
spullen (zoals koffiekannen) willen opruimen ?

Het clubhuis is namelijk voor en door ons allemaal.

Dit allemaal gezegd hebbende hoop ik op een nog gezelliger 2010 in
een mooi, opgeruimd en natuurlijk sfeervol clubhuis.

Oproep

Helaas heeft onze vertrouwde witte bank er de brui aangegeven en
zijn wij opzoek naar een nieuwe.
Dus ga je verhuizen of een nieuwe bank kopen, of ken je gewoon
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(eventueel beschikbare bank mag
afwijken van de afbeelding)

iemand die van zijn/haar bank af wil ?
Dan zouden wij die graag willen hebben voor in het clubhuis !

Bardiensten
Helaas is het rooster voor de bardiensten nog niet bekend. Mocht je
in de eerste weken bardienst hebben dan wordt je dit natuurlijk
medegedeeld. Ook zal het hele rooster weer in het aanstaande
poloboekje komen te staan.

Kalender Elementair
zwemmen

Maand Dag Bijzonderheden zwemles DWT
December 2009 25 Kerstmis   geen zwemles

26 Kerstmis   geen zwemles
Januari 2010 1 Nieuwjaarsdag  geen zwemles

2 Geen zwemles
8 Eerste zwemles 2010 Boerhaavebad
9 Eerste zwemles 2010 Planeet
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Sinterklaas in het zwembad
op 5 december jl.
Door Diana den Braven.

Jullie hadden het allemaal al in het clubblad en foldertje kunnen
lezen……… Sinterklaas zou 5 december komen kijken bij het
leszwemmen.
Om 8.30 uur kwamen alle kinderen van het eerste en tweede
zwemuur binnen gelopen.
Iedereen ging naar zijn/haar eigen groep om gezellig samen te gaan
zwemmen. Om iedereen lekker wakker te schudden was er
Sinterklaasmuziek opgezet.

Harrie, voorzitter van de JREZ, vroeg op gegeven moment of alle
kinderen op de kant wilden gaan zitten. Om Sinterklaas de weg te
wijzen, moest iedereen uit volle borst "sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht" zingen.
Na twee keer inzetten stormde er een zwarte piet binnen, gevolgd
door nog drie pieten en ……. Sinterklaas!!!!

Sinterklaas was aangenaam verrast door zoveel kinderen en ouders in
het zwembad. En terwijl Sinterklaas met Harrie stond te praten
deelden de pieten pepernoten uit. Niet alle pieten deden dat, want
sommigen waren erg ondeugend. Alle plankjes, matten, ballen en
slangen werden door de ondeugende pieten in het zwembad gegooid. 
Eén piet ging zich kurkjes ombinden en wilde in het water springen.
Maar toen greep Sinterklaas in. Hij wilde graag de kinderen zien
zwemmen en niet zwarte piet!

Alle kinderen gingen terug naar hun groep om Sinterklaas te laten
zien wat zij allemaal al hadden geleerd tijdens de zwemlessen.
Sinterklaas kwam bij elke groep even kijken. En als Sint niet keek,
duwden de pieten stiekem een kaderlid of kind in het water. 
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Om 9.15 uur was het toch echt weer tijd om verder te gaan. Op 5
december heeft Sinterklaas het razend druk. Drie pieten bleven achter
om de meegebrachte cadeautjes uit te delen aan de kinderen. De
kaderleden kregen van Sinterklaas twee speculaaspopjes.
Om 9.30 uur vertrokken alle kinderen naar de kleedkamers. Lekker
aankleden en naar huis.

Het kader ging - na het opruimen van de zwemzaal- gezellig nog
even koffie drinken.
We hebben het erg leuk gevonden Sinterklaas. Bedankt dat u even bij
ons langs bent geweest.

Mastersnieuws.
Zuyderzee Masters Circuit te Almere
Door Corine Kalbfleisch

Op 15 november 2009, dezelfde dag dat een groot aantal
D.W.T.-zwemmers naar de Competitie in Schagen ging, haalde Bart
mij met de auto of om naar de tweede wedstrijd te gaan van het
Z.M.C. in Almere. Wij arriveerden daar om 12.00 uur en het
inzwemmen begon om 12.30 uur.
De wedstrijden vonden plaats in het zwembad Almere-Stad en de
organisatie was in handers van z.v. "De Aalscholver". Doordat er
bijna 60 clubs deelnamen, was, het gezellig druk. Er werd sportief
gestreden om de punten voor de diverse klassementen.
Edwin van Norden (H 45+) deed nog een poging een Europees
Record op de 100 m. rugslag en de 200 m. wisselslag te behalen. 

Deze wedstrijd duurde tot ongeveer 17.00 uur.
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Onze resultaten waren:

Bart H 45+:
25 m. schoolslag in 0.19,0 min.
50 m. vlinderslagin 0.40,3 min.
25 m. rugslag in 0.23,4 min.

Corine D 55+:
100 m. rugslag in 1.45,3 min.
200 m. wisselslag in 3.43,1 min.+ P.R.
100 m. schoolslag in 1.45,6 min.

Van Milou

Hoi, ik ben Milou.

Ik ben acht jaar.
Ik zit al één jaar op waterpolo. In het begin mocht ik alleen naar m’n
zus kijken, Dana, want toen had ik mijn B nog niet. 
Maar een maand later mocht ik wel mee doen.
In het begin was het nog een beetje spannend. Maar daarna durfde ik
wel, want Tessa en David leken me wel lief.
Nu ben ik helemaal gewend en Tessa en David zijn ook lief.
Ik heb al drie wedstrijden mee gedaan. En het is toch leuk!.

Einde!
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Heren 2
Door Michael

In het stukje van de polocommissie kunt u lezen dat wij slechts
negende staan. Dat moet uiteraard enigszins genuanceerd worden
want anders komt er misschien iemand in de verleiding om te gaan
denken dat wij het pologevoel aan het verliezen zijn. Hier onder dus
een paar uitermate goede smoezen om de boel goed te praten.

Wij hebben op dit moment nog veel minder wedstrijden gespeeld, en
dus kunnen winnen, dan de onze competitie genoten. Tevens hebben
wij nogal wat blessureleed te verduren gekregen waardoor wij  tot op
heden nog nooit op volle sterkte hebben kunnen aantreden. Ik noem
hier een Marco die uitgevallen is met rug/knieblessure, een Robbert
m e t  e e n  l a n g l o p e n d e  s c h o u d e r b l e s s u r e  e n  d e
ietstevaakaantrainengedachtblessures van diverse andere basisspelers.

Genoeg redenen dus om onze lage notering te verklaren.

Spelers update
Het eerst lonkt en heeft de transfersom betaalt en dus gaat Balletje
ons al weer verlaten. Helaas want hij was altijd goed voor een paar
goaltjes. De transfersom maakt een hoop goed dus bij deze veel
succes bij het eerste.
Er dreigen daardoor toch wat gaten in onze spelersgroep te vallen en
wij hopen dat die door wat enthousiaste jeugdspelers opgevuld gaan
worden.  De voor besprekingen zijn al geweest en de uitslag is hoop
gevend.

2010
Iedereen een heel gelukkig 2010 en ik hoop dat ik de staatsloterij
win.



Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
walja.karten@online.nl

Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
robbert.henrichs@xs4all.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: Krista van Kan

tel. 0650852544

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: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
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 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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