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Hulp gezocht!
Elke maand wordt het clubblad door vrijwilligers in elkaar gezet. Het
is elke maand een behoorlijke klus zo rond de 400 boekjes te maken.
Eerst worden alle pagina op een stencilmachine gekopieerd waardoor
we alle pagina's in stapels hebben liggen. Vervolgens dienen de
pagina’s, door het zogenoemde "rondje lopen", op elkaar gelegd te
worden om daarna gevouwen, geniet en gestickerd te worden om het
daarna weg te brengen naar TNT voor bezorging.
Zoals bij veel dingen geld hier ook: vele handen maken licht werk.
Dus als jullie zouden kunnen helpen dan zouden we dat heel fijn
vinden.
Het volgende clubblad is dat van april en dit wordt op vrijdag 26
maart rond half-9 's avonds in elkaar gezet. De laatste dag om kopij
in te leveren is maandag 22 maart.

Gezocht:
vervangend tafeldame/-heer
Door Diana den Braven (uurleider zaterdag)
Iedere week houdt ze bij wie er komen zwemmen, Yolanda Bouman,
onze tafeldame.
Maar ook Yolanda wil graag een keer met vakantie en dan is het een
heel karwei om vervanging te regelen. Bij deze een oproep aan de
leden van de zaterdag………..
Wie wil(len) er incidenteel de tafel op zaterdagochtend in de Planeet
bemensen??
Lijkt het u leuk, meld het dan even aan Yolanda.
Zij kan u precies vertellen wat de vervanging inhoudt.

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.

4

Van de polocommissie
Water, caps, ballen, spelers, keeper, coach. Dat zijn de ingrediënten
voor een spelletje waterpolo. Waterpolo is een teamsport, je doet het
met z'n allen. In tegenstelling tot Sven Kramer, kunnen wij nooit
alleen de coach of onszelf de schuld geven van een verlies, je bent
met z'n allen verantwoordelijk. Niet alleen voor verlies, ook voor de
winst. Dat wisten de pupillen maar al te goed, toen ze met 9-1
wonnen van Aquarius! Hulde! En ook zeker hulde aan de nieuwe
coach van al dit jonge talent; Dolf Pethke. En na zo een goede
wedstrijd hoort het er natuurlijk bij; de coach ging te water! Ga zo
door, met z'n allen!
De komende maanden ronden we dit poloseizoen weer af. Er staan
nog wel wat leuke dingen op de planning; een spetterend feest, een
gezellige seizoensafsluiting en natuurlijk het twee daagse
pinkstertoernooi. Daarover in het volgende clubblad meer, maar zet
het alvast in je agenda: 23 & 24 mei!
De polocie

Wijzigingen
17-04-10 ZA 19:30 VZV c1 - Aspiranten<15 De Heerenduinen IJmuiden
21-03-10 ZO 19:45 De Reuring 3 - DWT 4 Duikerdel Nrd.Scharwoude

De overige wedstrijden van 9 en 10 januari zijn voorlopig op 15 mei
gepland.

FILMAVOND JEUGD - Demo waterpolo 19 maart
Op 19 maart zal waterpolo een demonstratie geven bij het
afzwemmen van DWT om te laten zien hoe leuk waterpolo is. We
vragen daarom alle pupillen en aspiranten en de oudste minipoloërs
om te laten zien hoe goed zij het waterpolo al onder de knie hebben.
Hopelijk zien we jullie 19 maart om 19.00 uur omgekleed in het
zwembad.
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Aangezien we ook graag buiten het water bij elkaar komen, zullen we
aansluitend een leuke film draaien. Kom dus allemaal om zo veel
mogelijk nieuwe toekomstige sterspelers enthousiast te maken!

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
Op 21 maart is er weer een vriendjes- en vriendinnetjes dag! Neem
dus iedereen mee om te laten zien hoe leuk waterpolo bij DWT is.

FEEST
Op 6 maart is er weer een spetterend
feest, verzorgd door ons eigen huisdj's
Wessel&Pim! Komt allen, in thema:
Fluorescerend!

Uit het Haarlems Dagblad
06-02-2010

16-02-2010

30-01-2010

6
20-02-2010

Capjes
Na de oproep van vorige maand zijn er al flink wat capjes
binnengekomen. Onze grote dank daarvoor! Voor wie de oproep
gemist heeft:
Kijk allemaal eens onder je bed, achter in je kast of op zolder.
Misschien dat er ergens nog capjes te vinden zijn. Met of zonder
touwtje, doneer ze aan onze minipoloërs. Zij kunnen de capjes goed
gebruiken!

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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Mandy de Wildt ook
geslaagd voor C!
De redactie van De Waterdroppels ontving
een berichtje dat Mandy de Wildt ontbrak op
de lijst met geslaagde kandidaten van 28
november 2009.
Mandy, ook jij van harte gefeliciteerd met
het behalen van je C-diploma en veel
zwemplezier bij zwemvaardigheid 1.
De JREZ

Data Elementair zwemmen
Maand

dag

Maart

12
13
19

Laatste dag inleveren afzwembriefjes met € 12,50 Boerhaavebad
Laatste dag inleveren afzwembriefjes met € 12,50 Planeet
Afzwemmen zwemvaardigheid 1, 2 en 3 van 18.30 tot 19.30 uur
Locatie: Boerhaavebad

19
20

Van 18.30 tot 19.30 is er geen zwemles i.v.m. afzwemmen
Afzwemmen diploma A, B en C van 8.15 tot 9.45 uur
Locatie: Planeet

20
26
27

Van 8.00 tot 10.00 is er geen zwemles i.v.m. afzwemmen
Zwemles (gekleed zwemmen is afgelopen)
Zwemles (gekleed zwemmen is afgelopen)

2

Goede vrijdag: geen zwemles Boerhaavebad
Zwemles Planeet

April

3

Bijzonderheden zwemles DWT
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Trost en dolblij zijn wij met de geboorte van:

Tom
Willem Roosen
30 januari 2010, 14:03 uur
1762 gram en 39 cm lang
Eddy Roosen & Judith Bos
Als Tom thuis is mag je hem komen bewonderen!
Graag even bellen voor bezoek.
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Seizoensafsluiting
Door Wiebe Eijhusen, Clubhuiscommissie
Met veel succes gooiden wij vorig seizoen de deuren van het
clubhuis open, om het einde van het seizoen te vieren. Kampioenen
werden gehuldigd en er werd teruggeblikt op een goed seizoen.
Vanuit het clubhuis beloonden we de teams met de rendabelste,
origineelste en best gecaterde bardienst. Het was een zeer geslaagde
avond, waarbij het dak eraf ging. Hoewel we het dak er uiteindelijk
weer op hebben gekregen, lekt het nog steeds een beetje…

DWT Sportgala 2010
Ook dit seizoen gaan we gepast afsluiten. Deze keer doen we er nog
een schepje bovenop. Op zaterdag 24 april, na de laatste
waterpolowedstrijd, start het DWT Sportgala 2010. Deze keer
bekronen we niet alleen de bardiensten, maar reiken we ook
sport-awards uit, met een knipoog naar het sportman/vrouw/ploeg
van het jaar-gala. Dit keer bubbels en black-tie in plaats van bier en
badslippers.
In het clubblad van april 2010 maken we bekend welke awards we
uitreiken en welke genomineerden er zijn. Jij bent als lid/volger van
DWT van harte welkom bij dit het DWT Sportgala. Hopelijk tot
ziens op 24 april in het clubhuis!

Barrooster
Hierbij weer het barrooster voor de komende tijd. Mocht je niet
kunnen probeer dan eerst zelf vervanging te regelen en vergeet dat
niet door te geven aan Mitchell Hupkens
5-mrt Karina Wout
2-apr Mieke Michel
12-mrt Lisette David
9-apr Mariska Randy
19-mrt Marjolein T Wessel
16-apr Patricia Wesley
26-mrt Joke Wiebe
23-apr Jessica Mitchell
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Weetjes voor de
leszwemmers nr. 1 / 2010
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Weet je
- Dat alle leden een rekening voor de contributie januari tot en met
april hebben ontvangen.
- Je even bij het tafeltje moet doorgeven als je niets hebt
ontvangen.
- Je gegevens misschien ontbreken of onjuist zijn.
- Je anders dit leuke clubblad niet ontvangt op je huisadres.
- DWT weer een aantal nieuwe leden heeft.
- Vaders hun zoon en/of dochter verkleden in de herenkleedkamer.
- Moeders hun zoon en/of dochter verkleden in de
dameskleedkamer.
- Ouders mogen kijken naar hun kind(eren), maar niet roepen.
- Ouders voor of na de zwemles altijd de uurleider kunnen
aanspreken als zij vragen hebben.
Tot de volgende keer!

Zonde dat het ging dooien
Door G.Luttikhuizen
woensdag 27 januari 2010

Zwart IJs
Eerst kun je het niet geloven. Water? Met deze kou? Nee, het is ijs.
Echt ijs en het is heel zwart. Dat het ijs is zie je alleen doordat er her
en der meeuwen en eenden “op het water” staan.
Het heeft dan ook twee nachten hard gevroren met een temperatuur
van omstreeks min acht graden. Bovendien was er weinig wind en
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het water had al een temperatuur van nul graden. Op school leer je
dat er aardig wat stollingswarmte afgevoerd moet worden voordat
water in ijs verandert. En met dit weer lukt dat prima.
Spiegelglad ijs ligt hier. Nog nooit zo glad DAAR gezien. Zoiets
geloof je toch niet. Met open mond zit ik in de Zuidtangent ernaar te
staren en die stomme bus maar doorrijden. Kan er niet eens even
gestopt worden? Verdikkeme, ik wil dit ijs voelen en kijken of ik
mijn spiegelbeeld erin zie en naar de bodem kijken of desnoods mijn
haren erin kunnen kammen. Is er dan geen noodrem? Nee, alleen
maar een stopknop. Ik zie hier een uitzonderlijk natuurverschijnsel.
Jammer, dat je van dit soort natuurverschijnselen geen
werelderfgoed kan maken; zover is de techniek helaas nog niet,
neem ik aan. Dit is toch echt zeldzaam in Haarlem.
Waar had je dit kunnen zien? Op het Spaarne bij het Rozenprieel
tussen de Bakkerstraat en de van Marumstraat.
Wordt er niet meer geschaatst op het Zuider Buiten Spaarne? Zodra
je er niet meer in de buurt woont, hoor je dat niet meer. En zeker niet
nadat het Sportfondsenbad aan de Baan gesloopt is, waar je de
laatste nieuwtjes hoorde.

IJsbreker
In februari van het jaar 1956 kon je daar wel schaatsen, maar toen
lag er geen spiegelglad zwart ijs. In tegendeel.
Vrijdag 3 februari begon het goed te vriezen. Keihard zelfs door de
wind. Het ijs zet daardoor flink aaan en na het weekeinde kon je er al
bijna op lopen. Als dat zo doorgaat, kan er geen schip door; een
buitenkansje om een mooie ijsvloer te krijgen. Maar, zoals elk jaar in
die tijd, ligt er bij een vorstperiode een ijsbreker op de loer. Zo ook
in die winter. Maandag kwam hij rustig aanvaren, althans volgens
mijn opa, want wij zaten op school. We vroegen ons toen af, wat
voor zin het had om het ijs te vernielen. Het vroor zo hard en lang,
zodat het voor gewone schepen toch niet te doen was om er
doorheen te varen. En de volgende dag konden we gewoon naar de
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overkant lopen.
Gelukkig was het ijs al zo dik, dat deze ijsbreker alleen maar een
vaargeul openbrak aan de Rozenprieelkant. De andere helft van het
ZBSpaarne kreeg alleen maar enkele scheuren. De buurt heeft toen
aan de overkant een ijsbaan uitgzet en schoon gehouden.

Op-je-tanden-bijten-Tocht
In die winter van 1956 bleef het in februari lang doorvriezen. Tijdens
een zaterdagse poloavond van DWT in het Sportfondsenbad spraken
we af om de volgende dag , zondag de 12-de, een tocht te maken om
Schalkwijk.
Vertrekpunt is het ZBSpaarne bij de Slachthuisstraat. Met een ploeg
van ongeveer 20 DWT-ers zijn we die tocht om Schalkwijk gaan
maken. Geen lange tocht, maar wel een zware door dat gedoe van
die ijsbreker. Deze had niet alleen het ijs op het Spaarne gedeeltelijk
vernield, maar ook dat van de Ringvaart. Die is smaller, waardoor
over de hele breedte het ijs was gebroken. Aan de Schalkwijkkant
was nog het beste te schaatsen. Daar lagen schotsen, die een beetje
redelijk aan elkaar vastgevroren waren. Het was echt afzien op dat
lange stuk van de Cruqius naar de Liede; het was een
“Op-je-tanden-bijten-Tocht”. Op dat stuk is er vaak “dit-nooit-meer”
gekreund. Bij het brede stuk van de Liede ging het gelukkig beter.
Daarna de Amsterdamse Vaart op en deze afrijden tot de
Amsterdamse Poort, waar nu een asfaltweg ligt. Vanaf de Poort
reden we over de Heerensingel naar het Spaarne en terug naar de
Slachthuisstraat; voor route zie kaartje.
Uitvallers waren er niet, want wat moet je: bij Nieuwebrug afstappen
en dan? Lopen naar waar? Dat is het mooie van een schaatstocht en
van elke tocht: je moet wel verder.
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Wanneer kan het nog?
Een kaart van
Schalkwijk uit
1956.
De route van de
Schalkwijktocht
is gemakkelijk te
zien; lengte 15
kilometer.
D
e
Buitenrustbrug
bestaat nog uit
één deel.
Opvallend zijn
het grote aantal
sloten in dit
gebied. Deze
sloten stonden
allemaal in
verbinding met
een kanaal, de
Gouw Wetering,
om het water af
te voeren. De
Gouw Wetering
is de streep, die
van het zuiden
van Schalkwijk
naar het noorden
loopt. Daarna met een bocht door de E van Haarlem langs het
slachthuis gaat en eindigt bij de Zomervaart. In dit water werd het
overtollige water van Schalkwijk gestort.
Op die plek stond tot 1924 de Romolen, die daar voor de afvoer van
het water zorgde. Als restant is daar nu een open plek met
groenbeplanting.
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Op de sloten in dit gebied heeft de jeugd uit het Rozenprieel en de
Amsterdamse Buurt leren schaatsen. Was er ijs, dan was het
stikdruk.
In de vorige eeuw hebben tienduizenden op een eenvoudige wijze
plezier beleefd aan deze plek met zijn slootjes.
Het Boerhaavebad was toen nog in geen velden of wegen te
bekennen. Dit bad is gekomen op de plek van het rondje in de R van
Haarlem. “Helaas” staat het hier nu samen met het grote hotel en wat
er mogelijk nog meer gebouwd gaat worden en op de tekentafel ligt.
Daarvoor werd er gezwommen in het Sportfondsenbad aan de Baan.
Kan de Schalkwwijktocht in de toekomst nog gereden worden?
Bij voortdurende vorst kan deze tocht voorlopig niet gereden
worden. Er zijn een kleine vijf jaar geleden plannen geweest om de
doorgaande route van de Amsterdamse weg te verleggen en de Vaart
weer in ere te herstellen.
Tot zolang en een lange vorstperiode moet er gewacht worden, dus
heeeeel lang: “een beetje geduld als ‘t u belieft”.

Uur U
Op donderdagavond 17 februari jl. Was er een etentje voor de
zwemmers/sters van het uur U georganiseerd in heb clubhuis.
Iedereen was na afloop
erg enthousiast en
vond het voor
herhaling vatbaar. Hier
volgt een korte foto
impressie.
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De Pen
Door: Wout te Hofsté
Roepnamen: Woutje, Walter,
WalterKabalter, Woutrrr (zoals m'n moeder
me altijd noemt).
Ja, dus reeds de Pen, iets over mezelf
Mijn naam is zoals velen weten Wout te
Hofsté, ik ben 18 jaar en geboren in
Winterswijk (Achterhoek, dicht bij de Duitse grens). Hier ben ik dan
ook begonnen met waterpolo. Vanaf mijn elfde speelde ik bij de
WWV in Winterswijk. Na een aantal jaar ben ik bij WWV gestopt
en verder gegaan bij Schuurman BRC uit Borculo. Na een jaartje
meegedraaid te hebben in de selectie ben ik verhuisd naar Haarlem,
omdat ik een leuke studie had gevonden in deze voor mij onbekende
stad. Helaas viel waterpolo in Borculo niet meer te combineren en
heb ik dat op moeten geven.
De stad Haarlem was voor mij totaal nieuw en zonder de stad te
hebben gezien of mensen te kennen heb ik voor mijn kamer
getekend. Een nieuwe stad betekende voor mij dus ook een nieuwe
waterpoloclub. Ik heb even rondgekeken en een tijd niets gedaan,
totdat ik besloot om een kijkje te nemen bij DWT. Het beviel erg
goed en ik begon langzamerhand steeds meer mee te trainen. Zo ben
ik lid geworden van DWT. Inmiddels speel ik alweer een tijdje met
heren 1 en af en toe met herenjeugd mee. Tevens ben ik dit seizoen
training gaan geven op de dinsdag aan de pupillen.
Naast waterpoloër ben ik ook 2e jaars student Bouwmanagement en
Vastgoed. Momenteel loopt mijn stage als assistent uitvoerder af en
kan ik weer lekker gaan studeren.
Groeten,
Wout te Hofsté
Volgende maand is de pen in handen van Wiebe Eijhusen.

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Ooievaarlaan 20
2106 DC Heemstede
tel. 023-7078087
walja.karten@online.nl
Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
bestuur@dwt-haarlem.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
tel. 06-39108782
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: 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

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mitchell Hupkens
Muntstraat 4
2034 LZ Haarlem
tel. 06-42002548
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

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur
Boerhaavebad
uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
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
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.30-08.30 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
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
21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.30 uur Boerhaavebad
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