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Gezocht Voorzitter (M/V)
Na 6 jaar als voorzitter van DWT treed Walja Karten komende
Algemene Ledenvergadering af als voorzitter. In de afgelopen
maanden zijn een aantal mensen benaderd om de vrijgekomen positie
te bezetten, maar tot op heden heeft niemand zich nog beschikbaar
gesteld en vandaar dat we het nu proberen om het aan onze leden en
betrokkenen te vragen.
Algemeen:
Uw taak zal in hoofdzaak bestaan uit het voorbereiden en leiden van
bestuursvergaderingen, gemiddeld eenmaal per maand, het
onderhouden van contacten met de secretaris en de penningmeester.
U vertegenwoordigt De Watertrappers bij officiële gelegenheden.
Zet lijnen uit en geeft sturing aan de vereniging. Speelt met het
bestuur in op maatschappelijke ontwikkelingen aangaande het
verenigingsleven in de sport (en zwemsport in het bijzonder), weet
vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren.
Voorzitter(ster), wat wordt er van u verwacht?
U bent in staat een goede sfeer te creëren, goed te communiceren,
besluitvormingstrajecten helder te maken en afspraken duidelijk te
formuleren. U heeft energie en zin u in te zetten met een actief
bestuur om te werken aan groei van de vereniging in ledenaantal en
in de mate van clubgevoel.
Ondersteuning:
U doet dat niet allemaal alleen. U wordt door een actief bestuur
ondersteund.
"De Watertrapper" is op zoek naar een kandidaat die voldoet aan een
aantal criteria:
! Ervaring met de zwemsport is niet per se vereist, wel een pré
! Prettige persoonlijkheid en communicatief vaardig
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Bezit algemeen bestuurlijke kwaliteiten
Is een teamspeler en wil het bestuur ook als een team zien
Weet een goede sfeer te creëren
Weet besluitvormingstrajecten helder te maken
Kan afspraken helder formuleren en goed samenvatten
Kan vergaderingen leiden
Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend
samenwerken
! Is besluitvaardig
! Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het
stellen van kritische vragen de diverse commissies de spiegel voor
te houden
Tijdsbesteding:
- 1 uur per week met pieken en dalen voor algemene zaken;
- een avond per maand vergaderen met het bestuur;
- een kleine hand vol keren per jaar vergaderen bij KNZB, de Kring,
SRO
Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met
Walja Karten 023 707 80 87 of per email walja.karten@online.nl.
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Uitnodiging 79e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DW T worden hierbij van harte uitgenodigd om de 79e Algemene
Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 15 april 2010. Aanvang 20.00u in
ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.
W aarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze vergadering krijg
je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het kader en bestuur allemaal
doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook jouw stem te laten horen.
Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een e-mail te
sturen
naar
onze
penningmeester
Nic
den
Braven:
penningmeester@dwt-haarlem.nl.
Namens het bestuur,
Robbert Henrichs
Secretaris
Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2009:
Nieuwe leden:
Opzeggingen:
121
Aantal leden per 1 januari 2010:

497
79
455

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter: W alja Karten
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 78e Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2009
3. Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep waterpolo
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur
4. Beleid / jaarplannen bestuur
5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuurssamenstelling; voorziening in vacatures
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PAUZE
8. Begroting 2010
9. Uitreiking SENDENBEKER
10. Rondvraag*
11. Sluiting
*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post: Charta 77 Vaart 155, 2033
BD, Haarlem.

Notulen 78e Alg. Leden
vergadering 16 april 2009
Datum: 16 april 2009
Locatie: Clubhuis DW T
Aanvang: 20.00u
Aanwezig bestuur:
W alja Karten (voorzitter)
Andre Visser (vice-voorzitter)
Nic den Braven (penningmeester)
Teun W eustink (secretaris)
Ingrid Lommerse (kader & opleidingen)
Robbert Henrichs (algemeen lid)
Bericht van verhindering ontvangen:
Aart Romeijn (wegens volgens cursus Kamprechter)
Marius Bakker
Bart de Graaf
Peter Rienstra
Michael W oolthuis
Aanwezig leden:
Lisette de Boer
Ronnie W esterhoven
David de Loor
Dana Ungureanu
Johannes Kaspers
Toos Goedkoop

Mitchell Hupkens
Edith Piers
Raymond Velthuis
Mieke Goedkoop
Dennis de Graaf
Rob Belles

Roel van Hal
Truus Muylaert
Siep Visser
Bart W ever
Harrie van Geldorp
Michel W igbers
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Anke Nulkes
Peter van de Bor
Annette Knape

Sabine Roozen
Thijs W eustink
Eddy Roosen

Guus Niehot
Martin Belles
Tessa W ijckmans

Opening door de voorzitter Walja Karten:
• W e kunnen tevreden terugkijken op 2008
• Leden aantal iets gestegen
• Financieel staan we er goed voor
• Aantal jeugdleden in de sportsector is voor het eerst gestegen van 21 naar 29;
hiermee is een trend doorbroken.
Ingekomen stukken en mededelingen
• Berichten van verhindering ontvangen: zie boven
Notulen 77e ALV dd 17-4-2009
• De notulen worden door de vergadering vastgesteld.
Bespreking jaarverslagen
Clubhuis: vastgesteld
• Jeugd & Recreatie en elementair zwemmen (JREZ): vastgesteld
• W aterpolo: vastgesteld
• Synchroonzwemmen: vastgesteld
• wedstrijdzwemmen:
• Vraag Sabine Roozen: doet het bestuur inhoudelijk iets met de afzegging van
de competitie wedstrijd? Het verslag is erg negatief gesteld. Dennis licht toe
dat het als 'erg' kan worden gezien dat een competitiewedstrijd moet worden
afgezegd. Echter, zij hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd goed te
organiseren. Het kader bij DW T is schaars en bij andere verenigingen is het
niet gelukt. Het bestuur was op de hoogte van de afzegging.
• Bestuur: vastgesteld.
Bestuurssamenstelling: voorziening in vacatures
• De termijn van André (vice-voorzitter & Sterrenplan) loopt af; hij stelt zich niet
opnieuw verkiesbaar.
• Nic (penningmeester) & Teun (secretaris) maken hun termijn niet vol. hadden
beiden nog een jaar te gaan.
• Het bestuursminimum is 5 personen volgens de statuten; 6 is het streven.
• Twee nieuwe bestuursleden worden aan de ALV voorgesteld:
• Michel W igbers:
• Poloër in het 2e team; zwemmer; komt uit Enschede; heeft
bestuurservaring (voorzitter zwemwerkgroep)
• Martin Belles
• Poloër in het 1e team; hand- en spandiensten voor clubhuis gedaan
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De ALV gaat akkoord met de twee nieuwe bestuursleden.
W alja bedankt André, Nic en Teun voor hun inzet voor DW T.

Uitreiking Sendenbeker + 25 jaar lid leden
Edith Piers krijgt dit jaar de Sendenbeker;
• Voorgedragen door de JREZ
• Zaterdag en vrijdag lesgeven; vrijdag gestopt; maar nog steeds beschikbaar als
vliegende keep.
• Actief in de JREZ werkgroep
• Heeft haar enthousiasme ook op haar kinderen overgedragen.
• Altijd aanwezig; ook nu in persoonlijk moeilijk tijd.
• Samenvattend: de Sendenbeker is dubbel en dwars verdiend door Edith.
25 jaar lid leden zijn:
• Corry Dammers -van Leeuwen
• Rob Belles
• Roel van Hal
• Teun W eustink
Traditiegetrouw worden 25 jaar lid leden in het zonnetje gezet. W alja overhandigt
een bloemetje en bedankt ze voor hun clubbetrokkenheid.
Financiele verslagen & verslag van de kascommissie
Nic licht het financiële verslag toe:
• Trainingskosten zijn lager uitgevallen ivm met het vertrek van de trainer van de
W aterpoloselectie
• Er moet nog een afrekening komen van het Paastoernooi 2008. Deze komt in
het resultaat van 2009.
• De kring heeft veel boetes uitgedeeld, vooral bij het waterpolo en
wedstrijdzwemmen.
• Bijna alle posten van niet betaalde leden t/m 2007 zijn nu afgeschreven
• Goed jaar €4000,- winst.
• Thijs: post oninbare contributie wel erg hoog? Incasso mogelijk? Nic: dit is
deels een vertekend beeld doordat mensen niet meer zwemmen (al dan niet
afgemeld) maar toch acceptgiro's krijgen. Een incassobureau is naar
geïnformeerd; maar dat kan uiteindelijk ook geld kosten. In principe worden
wanbetalers na twee kwartalen achterstand aangemaand door de
penningmeester. W anbetalers worden bij de KNZB aangemeld, zodat ze bij
andere verenigingen geen competitie meer mogen zwemmen. Guus vindt de
post oninbare contributie erg groot en stelt dan ook dat het bestuur beter op
betalingen moet zitten.
De kascommissie bestaande uit Siep Visser en Raymond Velthuis hebben de
kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geconstateerd dat de boeken in orde waren en
stellen de vergadering dan ook voor het bestuur van DW T decharge te verlenen. De
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vergadering verleent het bestuur décharge.
Benoeming nieuwe kascommissie
• Kascommissie 2009: Siep Visser & Raymond Velthuis. Reserve: Guus Niehot
Begroting 2009
• Koffie en thee voor de J-rez zijn nu overgeheveld naar de post Kader. Deze is
dan ook verhoogd.
• De trainerskosten voor dit jaar zijn verlaagd, daar er geen herentrainer voor de
waterpolo is.
• De kosten van de ledenadministratie zijn verhoogd, daar wij nu gebruikmaken
van een nieuw softwarepakket.
• De post drukwerk is verhoogd, omdat nu alle leden van de J-rez ook de
W aterdroppels per post ontvangen.
• Competitie en wedstrijden is verhoogd met de kosten van startgelden.
• De Boetes zijn verhoogd, mede door het reeds ontvangen overzicht van de
Kring.
• Voorstel tot een contributieverhoging van 4% voor het kalenderjaar 2010. Deze
verhoging ligt in lijn met de verhoging van het badwater. De verhoging wordt
als in onderstaande tabel:

Het voorstel tot verhoging van de contributie wordt door de vergadering
goedgekeurd.
Bespreking Jaarplannen 2008/2009 & 2009/2010
Alle jaarplannen voor 2008/2009 zijn begonnen, maar nog geen van allen afgerond.
Vanwege grote bestuurswisseling zijn er geen nieuwe jaarplannen voor 2009/2010,
maar worden de huidige plannen afgemaakt. Eventueel extra actie met betrekking
tot werven jeugdleden.
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Jaarplannen 2008/2009:
• Migratie Boekhoudpakket: nieuw software pakket is aangeschaft: web-based;
hogere mate van automatisering betalingen. Contributie innen en
ledenadministratie in een pakket en vanwege het web-based is er een
automatische back-up.
• Vergoedingen beleid;
resultaat overleggen vandaag als discussiepunt
behandeld; zie punt 10. Loopt nog. Zal op kaderavond/voorzittersoverleg
opnieuw aan de orde komen.
• Elektronische Nieuwsbrief; heeft Robbert opgepakt; GEEN vervanging voor
clubblad.
• W erving Jeugdleden: is op de voorzittersoverleggen veelvuldig besproken;
ieder werkgroep zelf een methode gekozen; dit jaar voor eerst trend dalend
aantal jeugdleden doorbroken. Van 21 naar 29 jeugdleden.
Financiële vergoedingen
Het bestuur heeft een discussiestuk gemaakt met betrekking tot het financieel
vergoeden van kader binnen DW T. (zie figuur). Reden dat 'financiële
vergoedingen' een discussie stuk is, is dat er uit het vorig jaar gehouden
vrijwilligerstevredenheidonderzoek is gebleken dat er ontevredenheid is met
betrekking tot vergoedingen. W aar precies de schoen wringt is onbekend, maar
waarschijnlijk komt dit doordat binnen verschillende sectoren anders met
vergoedingen wordt omgegaan. Bijvoorbeeld: bij de JREZ krijgt niemand een
vergoeding; bij wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen wel en bij waterpolo
(op dit moment) ook niemand.
Uitgangspunt is dat de nieuwe situatie transparant & uniform moet zijn, het kader
voldoende gemotiveerd is en dat het financieel en administratief mogelijk is. In
principe wil het bestuur uitgaan van 3 groepen vrijwilligers:
technisch,
ondersteunend en arbitrerend.
Binnen de trainers (technisch) wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdtrainers en
hulptrainers. Met hoofdtrainers bestaat een contactuele relatie.
W at vindt de ALV:
• W eten hoe het zit is het belangrijkste;
• Het bestuur is er om een lijn te trekken
• Maak een kaderboekje zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
• Vrijwilligheid ? vrijblijvendheid
Na discussie wordt het volgende belangrijk gevonden voor een nieuw vergoedingen
beleid:
A Transparant
B Een lijn door de hele vereniging
C uitgangspunt dat DW T een vrijwilligersvereniging is.

10

Bestuur gaat met punt 7 aan de slag en zal dit verder uitwerken; komt hier in een
kaderavond op terug.
Rondvraag
• Siep: H6 wat gaat hier volgend jaar mee gebeuren? Eddy licht toe: zoals dit jaar
kan niet nog een jaar. Zijn bezig met bedenken oplossing; begin mei
duidelijkheid.
• Guus: vind dat clubblad teloor gaat. Hooguit 12 tot 14 bladzijden; een
beschamend niveau is geh(d)aald. Vanuit bestuur wordt beloofd iedere keer een
voorzet van het bestuur te leveren om het clubblad body te geven.
• Harry: kleding voor het kader? W anneer valt dat te verwachten? Is een jaarplan
van het bestuur. Is gecombineerd voor kleding voor sporters; offertes zijn
binnen en/of reeds aangevraagd. De reden van langzame voortgang is de weinig
beschikbare tijd overdag om contact te hebben met leverancier. Echter, dit
project loopt.
Sluiting
22.10u
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Jaarverslag werkgroep Clubhuiscommissie
Hier voor u ligt dan het jaarverslag van de Clubhuiscommissie.
Ik zal beginnen met het aflossen van een belofte. Zoals vorig jaar te lezen was, zou
hoogstwaarschijnlijk Mitchell het jaarverslag schrijven, nou hier ben ik dan.
Naast dat ik, Mitchell Hupkens, het stokje van het voorzitterschap van Mieke heb
overgenomen is er nog iets veranderd in de samenstelling.
Stefan W oolthuis heeft afgelopen jaar de clubhuiscommissie verlaten, daarvoor in
de plaats is Bart W ever teruggekeerd. W e zijn blij dat we dit gat hebben weten op
te vullen. Afgelopen jaar hebben we ons natuurlijk met veel verschillende dingen
bezig gehouden.
Erg blij ben ik vooral met het succesvol afronden van de volgende 2 dingen: het
jaarlijkse Pinkstertoernooi en het afronden van de muziekset.
Voor het eerst sinds een aantal jaren duurde het Pinkstertoernooi afgelopen jaar
weer twee dagen. Dit betekende voor ons en de vrijwilligers dat we 2 dagen in touw
moesten zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het overdag serveren van eetwaren,
's avonds het feest huisvesten en de daarbij behorende alcohol serveren. Om
vervolgens weer 's ochtends vroeg op te moeten voor het ontbijt en het nodige
water. Al met al was het een geslaagd toernooi maar wij, de commissie samen met
alle vrijwilligers waren na twee dagen wel kapot.
Dan was er ook nog de muziekset, eindelijk was ie daar dan, ik wil niet alle eer op
mij nemen. De hele commissie heeft zich er voor ingezet dat er een vervanger
kwam voor onze oude trouwe gediende muziekset. W e zijn alleen nog met het
puntje bezig om hem netjes weg te werken, maar minder trots ben ik er niet om. W e
zijn allang tevreden dat er weer muziek door de speakers knallen.
Ons rode spaarvarken is inmiddels iets dunner dan vorig jaar. Dit doordat wij twee
koelkasten voor onder de bar hebben aangeschaft. W e zijn blij met de aankoop,
maar we hopen wel dat knorrie weer wat aankomt.
Het clubhuis heeft dus vele activiteiten gewaarborgd (vergeet niet het Paastoernooi,
de teambardiensten, de vroege bardiensten, sinterklaasvieringen en nog veel meer).
Dan wil ik als laatste nog alle vrijwilligers (o.a. heren van de vroege bardienst: Jan
Stam, Henk Verbruggen, Guus Niehot en Tim Klein) heel erg bedanken voor al
jullie werk en inzet.
Namens de clubhuiscommissie,
Mitchell Hupkens
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Jaarverslag werkgroep JREZ
Het jaar 2009 is door de JREZ hard gewerkt.
Zo is door meer individuele begeleiding in het water en het terugbrengen van het
aantal leszwemmers per bad de doorstroming bevorderd. Dit heeft een positief
effect gehad op de wachtlijst.
Op vrijdagavond is Yvonne Schouten gestopt met lesgeven. Ook Petri van Dijk
heeft aangegeven niet meer als uurleider van het tweede zwemuur beschikbaar te
zijn. Petri en Yvonne hartelijk dank voor jullie inzet.
Na de zomervakantie is Sylvia Boerboom het kaderkorps van de vrijdag komen
versterken. Ook loopt vanaf september Dieuwke Bouman van het Vellesan College
stage.
Op zaterdagmorgen waren in 2009 helaas twee kaderleden langdurig ziek. Af en
toe kwamen zij op zaterdagochtend langs om te vertellen hoe het met ze ging. Zij
verwachten snel weer te komen lesgeven.
In januari kwam Bart W eeren van het CIOS tot de zomervakantie stage lopen.
Sinds september liepen Martijn Bos van de W atervrienden Haarlem en Dieuwke
Bouman stage. De REZ hoopt dat Bart, Martijn en Dieuwke een leuke tijd bij DW T
hebben gehad.
In september zijn Teun W eustink en Jan Harthoorn komen assisteren bij het
lesgeven.
Er is in 2009 een workshop zwemmend redden georganiseerd in de Planeet.
Deze middag was het ook mogelijk onderling tips over het aanleren van slagen en
spelvormen uit te wisselen. Helaas is deze middag door weinig kaderleden bezocht.
Er is in 2009 drie keer afgezwommen, waarbij de volgende diploma's zijn
uitgereikt:
- 62 A-diploma's;
- 67 B-diploma's;
- 44 C-diploma's;
- 19 zwemvaardigheid 1 diploma's;
- 10 zwemvaardigheid 2 diploma's;
- 5 zwemvaardigheid 3 diploma's.
Begin 2009 heeft Diana den Braven het uurleiderschap op zaterdag in de Planeet
van
Harrie van Geldorp overgenomen. Harrie van Geldorp heeft het uurleiderschap van
Petri van Dijk op vrijdag het tweede uur overgenomen.
Voor het eerste zwemuur is helaas nog geen nieuwe uurleider gevonden. Totdat er
een definitieve oplossing is, zal Harrie van Geldorp als vervangend uurleider
aanspreekbaar zijn.
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De functie van tafeldame op de vrijdagavond is nog steeds vacant. Door de inzet
van Stefan W oolthuis en Edith Piers is het gelukt de tafel in het clubhuis bijna
wekelijks te bezetten.
Vanaf september bezet Yolanda Bouman tijdelijk de tafel. De J-REZ blijft zoeken
naar een structurele oplossing.
Binnen de J-REZ heeft ook een wisseling plaatsgevonden. Sabine Bakker is gestopt
als penningmeester. Ger Buis heeft deze taak van haar overgenomen.
Op 4 en 5 december is Sinterklaas op de zwemuren komen kijken met zijn Pieten.
Alle kinderen kregen een cadeautje. Het kader kreeg speculaaspoppen. Alle
W atertrappers hebben dit erg leuk gevonden.
De J-REZ wil alle vrijwilligers die het afgelopen jaar actief zijn geweest voor DW T
heel hartelijk danken voor hun inzet.
De JREZ

Jaarverslag werkgroep waterpolo
Ook in 2009 heeft de polocommissie weer hard gewerkt om het waterpolo bij DW T
in goede banen te leiden. Er is met enthousiasme getraind en er zijn weer zo'n 200
wedstrijden gespeeld. Met de hulp van vele vrijwilligers zijn al deze trainingen en
wedstrijden tot een goed einde gebracht.
DE COMMISSIE
Gelukkig heeft in 2009 niemand de commissie verlaten, wel hebben we Sabine
Govers bereid gevonden om de polocommissie te versterken.
Onze taakverdeling is als volgt:
Eddy Roosen: voorzitter en het aanspreekpunt voor de herenafdeling;
Dana Ungureanu: vice voorzitter en aanspreekpunt voor de damesafdeling;
Ronnie W esterhoven: secretaris
Lisette de Boer: penningmeester, clubblad en website;
Rob Goedkoop: jeugdcoördinator;
Tessa W ijckmans en Sabine Govers: minipolo/ algemene zaken
David de Loor: algemene zaken
TRAINERS en TEAMS
Na twee seizoenen zonder hoofdtrainers is het in de zomer van 2009 weer gelukt
om voor zowel de dames als de heren een trainer te vinden. Vanaf september traint
Peter Schoberer de damesselectie en staat Koos Ruiter voor de herenselectie. Ook
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is er sinds jaren weer een Heren Jeugd team. Ze worden getraind en gecoached
door Raymond Velthuis en de mannen trainen op vrijdag met de herenselectie mee.
Dat werpt zijn vruchten af, de mannen verbeteren zich wekelijks.
Onze jeugdafdeling is in 2009 weer gegroeid! Dat is natuurlijk prachtig. Keerzijde
hiervan was dat het niet altijd makkelijk was om voldoende trainers en coaches te
vinden en we erg krap in het badwater kwamen te zitten. Gelukkig waren Frank
Muijlaert, W out te Hofste, Tessa en David wekelijks bereid dit in goede banen te
leiden.
De minipoloërs hebben dit jaar weinig wedstrijden gespeeld. De competitie is voor
hen helaas niet meer zo groot. De weinige wedstrijden werden wel bijna allemaal
gewonnen!
In de zomer hebben we moeten besluiten om geen 6e team meer in te schrijven in
de competitie. En helaas hebben we aan het einde van 2009 ook moeten besluiten
om dames 3 uit de competitie te halen omdat er te weinig speelsters beschikbaar
waren.
Na een bloedstollende laatste speeldag op 25 april waren zowel Dames 1 als Heren
5 kampioen! Dit is uitgebreid gevierd. Iets minder bloedstollend was het
kampioenschap van Dames 3. Zij waren eigenlijk al rond de kerst kampioen.
Minder spannend maar zeker niet minder knap!
De overige eindstanden van seizoen 2008-2009:
Pupillen: 6e
Heren 2: 8e
Asp <17: 5e
Heren 3: 6e
Dames 2: 4e
Heren 4: 8e
Heren 1: 6e
SCHEIDSRECHTERS
De scheidsrechters van DW T hebben naar tevredenheid weer zeer veel wedstrijden
gefloten. Het aantal scheidsrechters blijft een punt van zorg. W e zijn druk bezig
met de werving van nieuwe scheidsrechters.
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
De polocommissie heeft in 2009 weer een heleboel activiteiten georganiseerd. Dit
jaar was het jaarlijks Pinkstertoernooi weer verspreid over twee dagen. De teams
hadden de gelegenheid om op het grasveldje naast het zwembad te kamperen. Er
konden meer teams worden uitgenodigd en er zijn dus meer wedstrijden gespeeld.
Dit was een groot succes! Gelukkig werkte ook het weer weer mee.
Ook dit jaar zijn er weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder en
Hasselt.
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Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de
toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en
natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DW T een warm hart
toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft. En in
het bijzonder bedanken wij de scheidsrechters, supporters, de ouders van
minipoloërs en aspiranten die telkens weer bereid waren te rijden naar
uitwedstrijden, de enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het
pinkstertoernooi van welke aard dan ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 2010
met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!
Dana Ungureanu, Lisette de Boer, Rob Goedkoop, Sabine Govers, Ronnie
W esterhoven, Tessa W ijckmans, David de Loor en Eddy Roosen.

Jaarverslag werkgroep synchroonzwemmen
W erkgroep
De werkgroep bestond in 2009 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Marja Bakker
Anke Nulkes
Sandra Juffermans (vanaf augustus)
Inge Romeijn
Yvette de Vries
Linda Otte (t/m juli)
De werkgroep is in 2009 drie keer bij elkaar gekomen.
Trainers
In 2009 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:
Ingrid Lommerse
Kitty Ungureanu (t/m september)
Linda Visser
Nicole Dijkman (vanaf augustus)
Shanita Doerga
Er heeft 6 keer een trainersoverleg plaats gevonden.
Ook zijn er in 2009 weer een aantal hulpmoeders actief geweest als ondersteuning
van de trainers:
Diana den Brave
Hermine Knipscheer (t/m juli)
Ria Kok
Rosita Anthonisse (vanaf juli)
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Trainingen
De trainingen hebben plaats gevonden op:
Dinsdagavond in het Boerhaavebad
Donderdagavond in de gymzaal van het Schoter Scholengemeenschap (t/m april)
Zaterdagmiddag in het Boerhaavebad
Zondagmiddag in de Planeet
In de zomervakantie is er op de dinsdagavond getraind in de Houtvaart.
W edstrijden
Synchroonzwemmen heeft in 2009 deelgenomen aan de volgende wedstrijden:
Diplomazwemmen
Interkringwedstrijden
Kringkampioenschappen
Kringontmoeting met District 1
Verenigings Competitie
DW T is als tweede geëindigd in de competitie van seizoen 2008-2009.
Nederlandse Kampioenschappen
In 2009 heeft DW T niet deelgenomen aan de NK, maar wel aan de NJK en de
Synchro Beat.
Aan de NJK in Eindhoven werd deelgenomen door Merel en Anouk. Zij behaalden
een twaalfde plaats bij de duetten.
Op de Synchro Beat in Alkmaar werd DW T vertegenwoordigd door Eva en
Channah (onder 15 jaar).
Activiteiten
Zaterdag 10 januari heeft DW T deelgenomen aan de 8e Nieuwjaarsshow in
Alkmaar met de show: La Bonne Année op muziek van Cirque du Soleil.
W oensdag 14 januari heeft synchroonzwemmen een optreden verzorgd voor een
gezelschap van SRO Kennemerland.
Op zaterdag 16 mei is er een gezellige middag georganiseerd na de training. Leuke
spelletjes met voor iedereen een prijsje en als afsluiting patat met wat lekkers.
Zaterdag 04 juli hebben alle zwemsters (als afsluiting van het seizoen) een
demonstratie gegeven voor familie, vrienden en belangstellenden. Hier werden alle
solo's, duetten en groepsnummers van afgelopen seizoen gezwommen.
In maart en november heeft synchroonzwemmen een cursus aangeboden voor de
Jeugdsportpas. Hier is één nieuw lid uit voortgekomen.
De synchroonzwem-werkgroep

17

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
Het jaar 2009 staat voor ons in het teken van nieuwe vrijwilligers regelen. In het
begin van het jaar waren er veel te weinig mensen die hun handen uit de mouwen
staken voor DW T. De voormalige werkgroep heeft via vele brieven mensen op de
hoogte gebracht over de situatie. Ze hebben aangegeven dat er veel nieuwe
vrijwilligers nodig zijn om het wedstrijdzwemmen in het volgend seizoen tot een
succes te maken. Dit heeft tot vele nieuwe aanmeldingen geleid. Zo is de
samenstelling van de werkgroep flink veranderd sinds september 2009. De
voormalige voorzitter, penningmeester en secretaris zijn afgetreden. Daarvoor in de
plaats zijn ook weer drie nieuwe mensen teruggekomen. Deze nieuwe werkgroep
draait dus nog niet zo lang.
De werkgroep van het wedstrijdzwemmen ziet er sinds september als volgt uit:
Voorzitter, secretaris, Penningmeester:
Krista van Kan
W edstrijdsecretariaat:
Dennis de Graaf
Activiteiten:
Emile Schrijver
Bart van Leijden
Daarnaast hebben we de volgende trainers. De hoofdtrainer had in het begin van
het jaar aangegeven niet meer alleen op de kant te willen staan voor de hele groep.
W e hebben een aantal zwemmers gevraagd om 1x in de twee weken bij Hans op de
kant te komen staan om te helpen. Tevens leren zij hoe ze training moeten geven.
Hoofdtrainer:
Hans Joosten
Assistent trainer:
Michel W igbers
Hulptrainers:
Sonia de Graaf
Hiras Ferrandino
Roland Hoogendoorn
Jill Hendrix
Krista van Kan
Annette Knape
Bart van Leijden
Reserve:
Merel Visser
Naast een grote groep nieuwe trainers, hebben er ook een aantal mensen
deelgenomen aan de official cursus.
Nieuwe klokkers:
Peter van de Bor
W outer van de Bor
Annette Knape
Krista van Kan
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Dit seizoen hebben we rond de 56 zwemmers in zeer uiteenlopende
leeftijdscategorieën. Met deze groep zwemmen we de competitie op het niveau
D-2. W e hebben het seizoen 2008-2009 afgesloten met een 8e plaats van de 12.
Momenteel staan we na 4 van de 5 zwemrondes op de 11e plek. Dit betekent dat we
ons op een degradatieplaats bevinden. W e hebben dit jaar een aantal goede
zwemmers verloren. De mensen die het nu moeten doen voor onze club, zijn helaas
nog niet goed genoeg. W e krampen met een tekort aan wedstrijdzwemmers met
name bij de jongere jeugd om deze leeftijdscategorieën goed bezet te krijgen. Naast
de competitie nemen we ook deel aan Speedo wedstrijden, meerkampen en
limietwedstrijden.
Zoals elk jaar was er dit jaar met Pasen weer ons eigen paastoernooi. Er hebben 12
vereniging deelgenomen. Ook dit jaar was het weer een groot succes. W e hebben
ook een aantal toernooien bezocht. In september zijn we voor het eerst met een
groep van 10 zwemmers naar een toernooi in Epe geweest, gelegen in Duitsland.
Alle zwemmers waren zeer enthousiast over dit uitje. Het zal een jaarlijks
terugkerende activiteit worden.
In september zijn we begonnen met het aanbieden van Landtrainingen. De
zwemmers hebben een sessie van 6 trainingen gedaan. Hierbij werd aandacht
besteed aan kracht en lenigheidoefeningen. De zwemmers vonden het een groot
succes. In de toekomst zullen we de zwemmers vaker landtrainingen gaan
aanbieden.
Natuurlijk organiseren we naast de wedstrijden ook activiteiten voor de leden. Dit
jaar hebben we de volgende activiteiten ondernomen:
" Bowlen. Ter afsluiting van het seizoen zijn we met de zwemmers gaan bowlen.
" De Sinterklaasviering. Iedereen had kado's voor elkaar gekocht die door middel
van een dobbelspel verdeeld werden.
" Het kerstdiner. Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit en is nog
steeds erg geslaagd te noemen. Na de training eten alle zwemmers gezellig een
kerstdiner en ter afsluiting van de avond, en van het jaar, kijken we met zijn allen
een film.
W e zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het Paastoernooi van 2010.
W e zullen ons gaan richten op ledenwerving. Vooral jongere kinderen zijn hard
nodig om de prestaties van DW T vooruit te laten gaan.
De wedstrijdzwem-werkgroep
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Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
André Visser, Teun W eustink en Nic den Braven zijn afscheid genomen van het
bestuur. Doordat er geen vervanger is gevonden voor de penningmeester heeft Nic
den Braven het gehele jaar het penningmeesterschap op zich genomen. Nieuwe
gezichten in het bestuur zijn Michel W igbers en Martin Belles.
W alja Karten
Voorzitter
Michel W igbers
Vice-voorzitter
Nic den Braven
Penningmeester
Robbert Henrichs
Secretaris
Ingrid Lommerse
Kader & Opleidingen
Martin Belles Communicatie & Public Relations 2012

2010
2012
2009
2011
2011

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2009 9 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden. Elke
werkgroep is binnen deze reguliere bestuursvergaderingen op bezoek geweest om
de stand van zaken en knelpunten binnen de werkgroep te bespreken. In 2009 is er
3 maal een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen zijn
vertegenwoordigd. In principe door de voorzitters, vandaar de naam
voorzittersoverleg. Op deze vergaderingen komen gezamenlijke thema's die voor
heel DW T belangrijk zijn aan de orde, zoals bijvoorbeeld het werven van nieuwe
leden en doorstroming van leszwemmers naar de sportsectoren.
Jaarplannen 2008-2009
• Kleding kader: Uitgangspunt is dat het kader beschikt over representatieve
kleding. Tevens wordt een keuze gemaakt voor een 'standaard' DW T shirt,
broek en zwemkleding. De commissie wordt geleid door Ingrid Lommerse. In
het begin van het seizoen is de kleding uitgedeeld aan het kader en het werd
positief ontvangen.
• Migratie Boekhoudpakket: een nieuw boekhoudpakket ISC4 is geselecteerd om
zowel de ledenadministratie als de financiële administratie (uitprinten
acceptgiro's, automatiseren betalingen) te vergemakkelijken. De migratie is nog
niet voltooid en zal in 2010 nog verder doorlopen.
• Vergoedingen beleid: Het doel van dit plan is om de tevredenheid van het kader
mbt vergoedingen te vergroten en transparant te maken voor alle leden. In het
voorzittersoverleg zijn reeds een aantal varianten besproken voor het vergoeden
(zowel financieel of bijvoorbeeld dmv kleding) van kader.
• Elektronische nieuwsbrief: Het doel is snellere en efficiëntere interne
communicatie. Er is over gesproken en momenteel worden de technische
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•

aspecten bekeken, zoals het aan en afmelden op de website, hiermee word
verder gegaan in 2010.
Follow-Up 2005-2008: Sterrenplan: Doel van dit plan is om leszwemmers
enthousiast te maken voor de sportsectoren (synchroonzwemmen, waterpolo &
wedstrijdzwemmen) binnen DW T en de zwemlessen hier beter op aan te laten
sluiten. Dit plan valt of staat bij een breed draagvlak binnen de vereniging.
Michel W igbers leidt de commissie waarin van elke sportsector een
vertegenwoordiger zit. De lessen zijn reeds samengesteld en er is reeds
proefgedraaid. Echter, door een tekort aan kader binnen de werkgroepen is de
start van het Sterrenplan uitgesteld, maar het wordt zeker niet beëindigd.

Namens het bestuur,
W alja, Michel, Martin, Ingrid, Nic en Robbert

Een voorzet van . . .
de voorzitter.
Binnenkort is het al weer zover: de Algemene
Ledenvergadering!
Het moment om als DWT te kijken waar we
staan en om als lid daarover je mening te
geven. Voor ons als bestuur is daarbij het
beleidsplan 2005-2009 de afgelopen jaren het
ijkpunt geweest. Daarin hebben we ons een aantal doelen gesteld:
1. Ledenaantal van ten minste 505 (2004: ca 470)
2. Aantal kinderen (4-12 jaar) in de sportsectoren: 85 (2004 ca. 70)
3. Uitstroom tieners (12-18 jaar) maximaal 10% per jaar (2004:
10-15%)
4. 20% leden 12-25 jaar dat actief is binnen meerdere sportsectoren
(2004: 5%)
5. Financiele reserve van 50% van de begroting (2004: ca 45%)
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Hoever staan we daar nu mee…. Financieel staan we er gezond voor
en ligt onze reserve boven de 50% van de begroting. Ook het aantal
leden dat in meerdere sportsectoren actief is, is de laatste jaren
geleidelijk toegenomen. De werkgroepen werken daarbij prima
samen en dat verdient een compliment. Ook de uitstroom van tieners
ziet er goed uit.
Maar aandachtspunten zijn er ook. Het ledenaantal was de afgelopen
jaren langzaam maar zeker toegenomen maar is vorig jaar fors
gedaald naar 459 op 31 december 2009. Zowel de stijging als de
daling hebben zich voornamelijk bij het leszwemmen voorgedaan.
Voor een deel komt dit door het afzwemmen in november waardoor
het beeld iets wordt vertekend. Voor een deel komt dit echter ook
doordat vooral op de vrijdag in het Boerhaavebad de huidige
bezetting van het kader niet meer leszwemmers toelaat.
Het aantal kinderen in de sportsector is ook nog niet op het gewenste
niveau. Sinds het dieptepunt van 20 kinderen in 2007 stijgt het aantal
kinderen nu weer langzaam en bedraagt eind 2009 circa 30. Met het
voorzittersoverleg (het overleg van het bestuur en de voorzitters van
de werkgroepen dat ongeveer 3 keer per jaar wordt gehouden) hebben
we ons de vraag gesteld hoe we het aantal kinderen verder zouden
kunnen laten groeien. Waterpolo gaf daarbij aan dat zij veel succes
hebben door bij het afzwemmen ouders persoonlijk te benaderen.
Maar om de kinderen ook voldoende kwaliteit te kunnen bieden is de
beschikbaarheid van kader (leszwemmen en synchroonzwemmen) en
badwater (wedstrijdzwemmen en waterpolo) een aandachtspunt.
Afgesproken is dat gekeken wordt naar de huidige indeling en
bezetting van het badwater en in het volgende voorzittersoverleg te
kijken of we het badwater efficiënter kunnen benutten. Wat het
werven en opleiden van kader betreft, proberen we leden zoveel
mogelijk de gelegenheid te bieden om opleidingen te volgen en die
als DWT te vergoeden. Het volgen van een opleiding vraagt echter
veel tijd en dat is voor veel mensen toch een belemmering.
Het beleidsplan had als tijdshorizon 2009 en vraagt dus om een
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herziening. Een mooie start voor het nieuwe bestuur om dit na de
ALV op te pakken. Daarin zal hopelijk niet alleen een nieuwe
penningmeester zitting nemen in het bestuur maar ook een nieuwe
voorzitter. Hopelijk, want onze speurtocht naar een kandidaat
voorzitter heeft nog geen vruchten afgeworpen. Vandaar ook
verderop in het clubblad een "personeelsadvertentie". Dus heb je een
visie hoe DWT verder moet en wil je helpen bouwen aan de
gezelligste vereniging van Haarlem stel je dan kandidaat. Want DWT
heeft recht op een voorzitter…

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 23
april rond half-9 's avonds in elkaar gezet. De laatste dag om kopij in
te leveren is woensdag 21 april.

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 Robbert Henrichs
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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Geslaagd !!!!!
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart is er weer afgezwommen.
De volgende kandidaten zijn geslaagd:
A-Diploma
1. Nicky Jonker
2. Kyo Saarloos
3. Ilir Ihtijarevic
4. Floor Algera
5. Olivier van Tilt
6. Selin Avar
7. Eline Zwart
8. Zarah Boeré

9. Lara Bottelier
10. Hielke van der Laan
11. Bing Amelung
12. Giovanni Otte
13. Anouk Alting
14. Mohamed Taabouni
15. Marije Duyvis
16. Zoë de Vries

B-Diploma
1. Ardine Lanfermeijer
2. Sam ter Metz
3. Mees den Braven
4. Melody Gebrehiwet
5. Maud den Braven
6. Job Holten
7. Rana Batan
8. Mirte van Nelfen
9. Matthijs Kuijt
10. Daan Disco
11. Françesca Zipser
12. Max Jonker
13. Nino Zipser

14. Imme van Dijk
15. Sebastiaan Vellekoop
16. Bo Berndsen
17. Bibi van Delden
18. Aïcha El Rakawi
19. Can Tas
20. Jasmijn Walkotte
21. Manal Gardouh
22. Bram de Rijk
23. Senna van Dusschoten
24. Chris Romijn
25. Tycho Verhagen

C-Diploma
1. Eli Hommes
2. Jort Dalenberg
3. Iris Bethe
4. Thomas Kuijt

5. Ines Kraefft
6. Reinout Lanfermeijer
7. Haroune Koudad
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ZV-1
1. Jip Dekker
2. Calle Angenent
ZV-2
1. Ruben Hazeleger
2. Anna Ender
3. Liban Kadir
4. Eefje Duyvis
ZV-3
1. Miguel Klooster
2. Robina Negenman

3. Salah-Eddine Koudad

5. Hannah van den Doel
6. Nynke Griffioen
7. Suzanne Lucassen
8. Marit van der Reijden

3. David Hoogewerf

Komt allen naar heren 2
Op 10 april heeft heren 2 de fameuze team bardienst. Wij laten dit
natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Zo hebben wij speciaal voor
deze gelegenheid een vaatje Heren 2 extra Stout laten brouwen door
de PAX bierbrouwerij. Dit donkere bier gemaakt van geroosterde
mouten en smakend naar gebrande karamel met een licht hoppige
afdronk zal op deze heuglijke avond rijkelijk uit de tap gaan vloeien.
En om het feit te vieren dat er eindelijk een echt lekker bier getapt
wordt doen wij daar ook nog een fijn zout harinkje bij.
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Kalender leszwemmen
Iedere maand staat in het clubblad de kalender voor het elementair zwemmen.
Hierop staat vermeld wanneer er bijzondere data zijn waardoor
zwemlessen komen te vervallen.
Het is dus van belang dat u iedere maand even in het clubblad kijkt of
er bijzondere data zijn. Twijfelt u toch over een datum? Bel dan even
met de uurleider. Het telefoonnummer staat achter in dit clubblad.
Maand
April

Mei

dag

Bijzonderheden zwemles DW T

2

Goede vrijdag: geen zwemles Boerhaavebad

3

Zwemles Planeet gaat gewoon door

30

Koninginnedag: geen zwemles Boerhaavebad

1

Zwemles Planeet gaat gewoon door

7

Zwemles Boerhaavebad gaat gewoon door

8

Zwemles Planeet gaat gewoon door

14

Zwemles Boerhaavebad gaat gewoon door

15

Zwemles Planeet gaat gewoon door

Van de polocommissie
Zoals de meeste poloërs wel weten nadert het einde van het seizoen
met rasse schreden. Over slechts enkele weken zullen de laatste van
de wedstrijden worden gespeeld en kan ook dit seizoen weer
afgesloten worden met een schitterende avond. Namelijk een prachtig
SportGala wat op zaterdag de 24e van april georganiseerd gaat
worden door onze geliefde clubhuiscommissie.
Het einde van het competitieseizoen betekent natuurlijk ook het
begin van het toernooiseizoen! Met als prachtige aftrap ons eigen
internationale Pinkstertoernooi dat op 23 en 24 mei wordt gehouden.
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We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van dit tweedaagse
toernooi. Ook dit jaar zijn er prijzen en taarten te winnen en is er een
spetterend feest.
Wat bijna net zo leuk is als het reeds door ons gegeven 'jaarlijkse
polofeest' wat plaatsvond op 6 maart. Deze avond is mede door onze
goede huis DJ's, Pim en Wessel, zeer geslaagd.
Verder zou ik alle teams nog veel succes willen wensen met de
laatste loodjes naar het einde van het seizoen. Om ons daarna aan
veel bier (of wijn of Smirnoff) te goed te doen op toernooien als
Noordkop, Hasselt en Ter Apel.
Tot in het clubhuis,
David

Wijzigingen
16-04-10 VR 20:00 KZC 2 - DWT 3 Sportf. Beverwijk Beverwijk

Inspraakavond
Op 24 april wordt de laatste wedstrijd gespeeld. Hoog tijd dus om na
te denken over volgend seizoen. Daarom is er op dinsdag 27 april
weer de gelegenheid om je wensen kenbaar te maken tijdens de
inspraakavond, om 19.30 uur in het clubhuis. Mocht je verhinderd
zijn en toch graag je mening geven, stuur dan even een mailtje naar
waterpolo@dwt-haarlem.nl.

Zomertrainingen
Wedstrijden voorbij, zomer in zicht! Op 28 april is de laatste
reguliere training voor de senioren. Op 30 april en 4 mei is er geen
training. Dat betekent dat op 7 mei het zomerrooster in gaat. Net als
vorig jaar traint de jeugd door op dinsdag, de zondag vervalt. Voor de
senioren is er de mogelijkheid de conditie bij te houden op de
vrijdagen van 20.30 uur tot 22.00 uur. Op vrijdag 9 juli is de laatste
zomertraining.
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Interview
Door: Dieuwke
Hier zijn we weer met het Interview.
Deze week heb ik Joke Schornagel lesgeefster diploma B
geïnterviewd.
Wat is uw naam:
Joke Schornagel
Wat is uw functie:
Lesgeven B Diploma en ik doe het uit mijn hoofd.
Waarom heeft u voor deze vereniging gekozen:
Omdat ik vroeger ook les bij DWT kreeg
Hoe bent u bij deze vereniging gekomen:
Via een vriendinnetje van mij, 60 jaar geleden.
Wat zijn de leuke kanten van deze vereniging:
Het leuk samenzijn met kinderen en het gemoedelijke kinderen op
hun gemak stellen.
Wat zijn de minder leuke kanten van deze vereniging:
Soms weinig hulp zodat kinderen geen aandacht genoeg krijgen en te
weinig diplomeerden vooral Boerehaavebad zijn veel allochtonen.
Welke eigenschappen zijn er nodig voor dit werk:
Geduld en inlevingsvermogen
Bent u thuis ook nog bezig om dingen te doen voor de vereniging:
Nee
Heeft u altijd zin om naar de vereniging te gaan:
Ja als ik ziek ben vind ik het vervelend dat ik niet kom.

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
Links
Voor de tweede keer heb ik de eer De Pen te
mogen hanteren. De vorige keer was zo'n 4
jaar geleden, als kersvers waterpololid. Ik ben
Wiebe Eijhusen, speler van heren 1 en 3, en
ik ben links...
Nou ben ik mijn hele leven al links, dus dat is voor mij niks
bijzonders. Ik was mezelf er nog niet meteen bewust van. Bij het
kleuren/tekenen/verfen vroeg moeders regelmatig "kan het andere
handje het ook?", waarna ik met de tong ver uit mn mond en heel
moeilijk kijkend stift, potlood of kwast van mijn linker naar mijn
rechterhand bewoog, om vervolgens nog moeilijker kijkend mijn
onderontwikkelde rechterknuistje het werk probeerde te laten doen.
Picasso was er niks bij, en het woord "spasme" kreeg een nieuwe
dimensie.
Links was het en links bleef het dus. Dat betekende voor mij hevige
inktvegen in mijn schrift, als ik weer eens een poging deed met
vulpen te schrijven. Ook veterstrikken was moeilijk, want de
veterstrikjuf kon het alleen rechtshandig voordoen... Probeer voor de
grap eens andersom je veters te strikken... Ik verneem graag je
bevindingen. Knippen moest wel met rechts, want in groep 2 (+/1985) waren de kleuterschaartjes alleen voor rechtshandigen. Ik heb
dat nooit gesnapt, maar sinds kort ben ik erachter dat als je met je
linkerhand de schaar hanteert, je de snijkanten uit elkaar trekt in
plaats van naar elkaar toe, waardoor knippen dus moeilijker wordt.
Toen ik oud genoeg was voor de grote linkshandigenschaar, was ik
het rechtsknippen al gewend. Tegenwoordig gebruik ik gewoon
ctrl-x. Verder herinner ik me dat ik de plaatjes op drinkmokken nooit
kon zien... en sinds ik zelf kook, draai ik het mesje van de dunschiller
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om. Want rechts een aardappel jassen is levenslink voor linkse
Wiebe. Probeer zelf voor de grap eens... nee, probeer dat maar niet
eigenlijk.
Ook waterpoloënd bezig ik mijn linkerhand het vaakst, als het
aankomt op gooien. Aangezien 10 tot 15 procent van de mensen
linkshandig is, zou je kunnen stellen dat per team 1 speler links is.
Dit zou dan ook als een bijzonderheid gezien kunnen worden. Dit
heb ik nooit zo ervaren. Bij mijn vorige club zaten in mijn
leeftijdscategorie nog 3 linkshandigen. Bij de senioren hadden we
zelfs meer linkshandigen dan rechtshandigen. We waren in staat om
een heel linkshandig veldteam (6 spelers) in het water te leggen.
Misschien iets in het leidingwater, misschien een linkshandige
melkboer, misschien ligt Heerhugowaard iets te dicht bij Petten...
Linkshandig was niet bijzonder.
Tot ik bij DWT kwam. De eerste 10 trainingen werden alle ballen
linea recta naar mijn rechterknuistje gesmeten, met verontwaardigde
blikken bij het zien van mijn linkshandige gooiarm. Bij DWT was
niemand links. Ja, Lodewijk, maar die was eigenlijk toch rechts. En
later kwam ik erachter dat er bij het derde nog iemand links is. Links
was raar, verwarrend en druiste in tegen alle gewenningen van de
gevestigde DWT-polo-orde. Inmiddels train ik 4 jaar bij DWT en nog
steeds komen regelmatig ballen spatzuiver richting mijn rechterhand
gezeild. Het is zo vaak gebeurd, dat ik ze bij tijd en wijle zelfs rechts
probeer te vangen! Toch prefereer ik mijn eigen linker kolenschop.
Want na 30 jaar kan ik eigenlijk wel stellen: het rechterhandje kan
het niet.
Wiebe.
Ik geef de pen met links door aan Krista van Kan
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Mastersnieuws.
Zuyderzee Masterscircuit te Heerenveen.
Door: Corine Kalbfleisch
Eindelijk weer eens een verslagje van mij over het masterszwemmen.
Vanwege het winterweer met veel sneeuw zijn we op 10 januari 2010
niet naar Zwolle geweest.
Op zaterdag 20 februari 2010 haalde Michiel mij of om naar
Heerenveen te gaan voor de vierde wedstrijd van dit seizoen. Mooi
op tijd kwamen wij bij het Sportcentrum aan naast het Abe Lenstra
Stadion. Er was nog tijd om koffie te drinken en bekenden te
ontmoeten o.a. Greet Brehier. Nq 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. De sfeer
was weer gezellig. Michiel en ik hebben de 400 m. wisselslag
gezwommen. Het was pittig, maar het is ons beiden gelukt om dit
zware nummer te zwemmen. De uitslagen werden vlot opgehangen.
Jeltje van Bergen werd onlangs 75 jaar en meteen zwom ze twee
Ned. Records in de cat. D 75+. Om 19.45 uur reden wij weg uit
Heerenveen en onderweg kregen wij een paar winterse buitjes. Om
half tien kwamen wij met een tevreden gevoel t'~huis.
Onze resultaten waren:
Michiel
H 50+:
400 m.
wisselslag in
100 m.
wisselslag in
50 m.
rugslag
in
Corine D 55+:
25 m.
schoolslag in
400 m.
wisselslag in
50 m.
vrijeslag in

tijd:
8.01, 25 min.
1.37,83 min.
0.48;54 min.

plaats:
5e pl.
5e pl.
3e pl.

punten:
1 32 p.
162 p.
117 p.

0.20,37 min.
8.44,40 min.

1e pl.+PR 334 p.
2e pl.+PR 139 p.
AA

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.:Marco Hendriks
Ooievaarstraat 23
2025 XM Haarlem
tel. 023-5265265
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
07.15-08.45 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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