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Voorzet van de Ad interim
voorzitter.

Ik zal mij eerst even voorstellen voor diegene die mij nog niet
kennen. Mijn naam is Martin Belles en ben 31 jaar jong. Ik zwem al
vanaf mijn 4  jaar bij DWT. Ik ben begonnen bij het les zwemmen.e

Nadat ik het zwemmen eenmaal onder de knie had, ben ik gaan
wedstrijdzwemmen, wat ik heb gedaan tot ongeveer een jaar of 11.
Toen ging mijn broer op waterpolo en ben ik uiteindelijk ook bij
waterpolo terechtgekomen, waar ik ben begonnen bij de pupillen.
Wat ik erg leuk vindt, is dat er veel jongens van toen nog steeds te
vinden zijn bij waterpolo. Iedereen heeft wel een taak gekregen in of
de waterpolo of de clubhuis-commissie. Ik speel nu al een aantal jaar
in heren 1. Verder ben ik buitendienst medewerker voor Bang &
Olufsen. Ik woon samen met Karina Douwma, die in dames 1 speelt.
We gaan het binnenkort druk krijgen, want we zijn in verwachting en
zijn uitgerekend op 5 december.

Ik ben drie jaar geleden door Teun Weustink gevraagd om in het
bestuur te komen. Ik was toen nog druk bezig met mijn huis
verbouwen, waardoor ik in eerste instantie nee heb gezegd.
Toen hij mij een jaar later nogmaals dezelfde vraag stelde, was mijn
huis al iets verder af en ben ik in het bestuur gekomen. Ik ben in het
bestuur gekomen met de functie
pr en communicatie. Een jaar nadat ik in het bestuur zat, zat Walja
Karten's termijn van het voorzitterschap erop en zijn wij druk op
zoek gegaan naar een goede vervanger voor hem. Dit is tot op heden
niet gelukt, waardoor er voor mij niets anders opzat dan de functie
van voorzitter op mij te nemen. Vandaar dat er hierboven Ad interim
voorzitter staat. Dit is geen vrijwillige keuze geweest, maar een die
genomen moest worden omdat een club niet zonder voorzitter mag en
kan draaien. Ik zou dan ook graag zien dat er een geschikte voorzitter
op mijn plek komt te zitten, omdat ik mijzelf niet zie als een echte
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voorzitter.

Ik ben momenteel volop bezig met de grote club actie. Dit is een
leuke bron van inkomsten, omdat de club voor ieder verkocht lot 2,40
euro krijgt. Je kan ook leuke prijzen winnen, maar dat is natuurlijk
bijzaak. Ik wil dan ook bij deze iedereen aansporen om zoveel
mogelijk loten te kopen zodra je wordt aangesproken door een van
onze loten verkopers. Als je toevallig een keertje geen loten
verkopers ziet, ligt er in ieder geval een loten verkoop boekje bij de
bar. Vul hem volledig in!!!
Dan rest mij niets anders dan iedereen een heel fijn zwem-seizoen toe
te wensen.

Martin Belles.

Van de polocommissie

De herfst dient zich weer aan en dit betekent voor de DWT`ers dat de
waterpolowedstrijden weer zijn begonnen, de grote gele knikker zoeft
weer door het water voor de verschillende teams. Alle teams hebben
hun eerste wedstrijden inmiddels weer gespeeld met wisselend
succes, alleen Heren 1 had op tijdstip van dit schrijven zijn kunsten
nog niet laten zien, zij beginnen op 2 oktober pas met hun competitie.

Hoewel het seizoen pas net begonnen is, zijn we bij de
polocommissie nog steeds heel druk met het afronden van
teamindelingen. Het heeft weer wat hoofdbrekens gekost, zeker bij de
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jeugd, maar uiteindelijk hebben we het toch voor elkaar gekregen.
Daarnaast staat het minipolotoernooi weer voor de deur, rond de
herfstvakantie zal dit toernooi weer plaatsvinden.

Het heeft af en toe ook wat moeite gekost om teams in te delen achter
de tafel. Let aub goed op wanneer je met je team achter de tafel moet,
het kan zijn dat je extra vroeg in het zwembad moet zijn.
Heren-Jeugd moet zelfs na twee uitwedstrijden nog achter de tafel,
dus let op!

Daarmee rest ons iedereen veel succes te wensen met de komende
wedstrijden!

Namens de polocommissie,
Ronnie Westerhoven

Wijzigingen
De kring en bond zitten ook niet stil, dus er zijn sinds het uitbrengen
van het poloboekje alweer wat wijzigingen gedaan in de
waterpoloroosters:

Dames 2
20350 04-12-10 21:00 De Snippen 2 - DWT 2

Heren 3
20710 16-10-10 20:00 WZ&PC-Purmerend 1 - DWT 3
20736 20-11-10 20:45 Triton 2 - DWT 3     Victoriabad Weesp

Heren 4
45343 02-10-10 19:15 DWT 4 - ZWV-Nereus 6
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Quiz
Test je waterpolokennis met de volgende quiz! Antwoorden in het
volgende clubblad.
 
Vraag 1
Een scheidsrechter stuurt 2 spelers van de verschillende ploegen uit
het water voor 20 seconden en vervolgt de wedstrijd met een neutrale
inworp. 
Juist of onjuist?

Vraag 2
Een aanvaller ligt klaar om een strafworp te nemen. Een verdediger
spat water met zijn voet in de richting van de nemer van de
strafworp. De scheidsrechter stuurt de verdediger het water uit met
vervanging. 
Juist of onjuist?

Vraag 3
De scheidsrechters hebben de leiding van de wedstrijd, maar zijn het
spoor bijster. De ene na andere foute beslissing volgt. De beide
coaches besluiten hierop een protest in te dienen. 
Juist of onjuist?

Vraag 4
Tijdens de wedstrijd ontdekt de scheidsrechter dat een speler zich
heeft ingesmeerd met vet. 
De betreffende speler wordt er uitgestuurd met onmiddellijke
vervanging. 
Juist of onjuist? 

Vraag 5
Tijdens de wedstrijd beoordelen de scheidsrechters een situatie
verschillend. De één kent een hoekworp toe, terwijl de ander een
doelworp zou willen geven. Ze besluiten tot het toekennen van een
scheidsrechterbal. 
Juist of onjuist?



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
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Afzwemmen 25 juni

Hartelijk Gefeliciteerd

Op vrijdag 25 juni hebben in het Boerhaavebad de kinderen
afgezwommen voor het zwemvaardigheidsdiploma.

Dit keer waren het niet alleen kinderen maar ook een zwemmeester
en iemand van het Uur-U die voor het diploma opgingen.

Ook deze avond kwam een gecommitteerde van de zwembond om te
kijken of wij aan alle eisen voldoen. 
Wij hebben beide dagen een goede rapportage gekregen van de
gecommitteerden.

Nogmaals van harte gefeliciteerd

Zwemvaardigheid 1
1. Gerard Houweling
2. Eli Hommes 
3. Zehra Melda Kocabas
4. Mandy de Wildt
5. Haroune Koudad
6. Nienke Wiezda
7. Fadime Gül Fidan
8. Halil Ibrahim Fidan

Zwemvaardigheid 2
1. Salah-Eddine Koudad   
2. Jip Dekker
3. Calle Angenent

Zwemvaardigheid 3
1. Liban Kadir
2. Marit van der Reijden
3. Suzanne Lucassen
4. Nynke Griffioen



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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Afzwemmen 26 juni

Zaterdag 26 juni , nog net voor de zomervakantie, hebben we nog een
spetterend afzwemfeest gehad.
Onder het toeziend oog van een gecommitteerde van de zwembond
hebben ouders, broers, zusters en opa's en oma's, de kinderen
aangemoedigd met hun verplichtte zwemopdrachten.
Na een demonstratie van de synchroonzwemmers is iedereen met een
diploma en een cadeautje naar huis gegaan. 

Diploma A
1. Jesse Lana
2. Diego van Gemert
3. Anouk Alta
4. Damian Sprengers
5. Michael van Gemert
6. Thom Griffioen
7. Mare Bethe
8. Jos van Breugel
9. Ingmar Schmidt
10. Farida Elrakawi
11. Quincy Holleman
12. Sümeyra Göker
13. Romy Holleman
14. Jentl Hekelaar

Diploma B
1. Alec O'Riordain
2. Sophie van Esveld
3. Zarah Boeré
4. Giovanni Otte
5. Lara Bottelier
6. Olivier van Tilt
7. Ilir Ihtijarevi 
8. Zoë de Vries
9. Mohamed Taabouni
10. Bing Amelung
11. Leonie Looijen
12. Hielke van der Laan

Diploma C
1 Bram Kraefft
2. Kasper Fruitema
3. Bram de Rijk
4. Sam ter Metz

5. Orçun Türkücü
6. Max Jonker
7. Samir El Abbassi
8. Bibi van Delden
9. Matthijs Kuijt

Hartelijk Gefeliciteerd
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Zie ginds komt de
Stoomboot:

B i n n e n k o r t  i s
Sinterklaas weer in
het land!
S i n t  h e e f t  o p
zaterdag 5 december
tijd om een bezoekje
te brengen aan U en
uw familie.

Informatie bij:
T. Muylaert 023-5326796
C.Smits-Muylaert 023-5240087

of
06 20973678
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Hallo, allemaal die dit lezen

Ik ben Dana(10jaar) en ik zit bij de pupillen (<13).
Tot nu toe vind ik het best zwaar (maar toch wel leuk) dat trainen en
de wedstrijden.
Ik ben goed in keepen, maar Deborah mocht dit keer keepen.
Mijn vriendin Mañana is heel goed in goals maken.
En wéér een andere vriendin, Amarins is goed in verdedigen en
aanvallen.
In de eerste kwart deed Iris drie pogingen om te scoren maar helaas
gingen ze er niet in.
Mañana heeft de 1ste goal gemaakt, en Amarins de 2 .de

Kelsey lag ook een goed voor het doel en kon een keer naar mij
overspelen, maar helaas zag ze me niet.
Maegen was goed aan het verdedigen, maar volgens mij raakte ze in
de vierde kwart in de war van het signaal van de laatste minuut.
Uiteindelijk verloren we met 8-2 maar ons maakte het niet uit want
we hadden plezier.
Deze 1ste wedstrijd was thuis en mijn vader heeft die wedstrijd
gefilmd en later op youtube gezet:
http://www.youtube.com/watch?v=5Ni1hvSlgTw

http://www.youtube.com/watch?v=5Ni1hvSlgTw
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200 stuks

www.dewatertrappers.nl

Na veel nieuwe digitale publicaties en het digitaliseren van oude
uitgaven is een digitale mijlpaal bereikt. Het clubblad dat u nu in
handen heeft is namelijk het 200  nummer dat ook online teste

bewonderen is. Wil je ook weten hoe vaak je naam voorkomt type
dan bovenstaande link over in je browser en zoek ze.

Even zomaar wat citaten uit de diverse uitgaven:

Uit oktober 1989 (pagina 3):
Zoals belooft zijn hier weer de clubrecords. Er is het vorige seizoen
wel iets veranderd maar niet veel. Vooral de jongens en heren blijven
in gebreken! Gebruik deze records als streeftijden en je zult zien, dat
als je je extra inspant en misschien nog een keertje meer traint, dat
sommige clubrecords best te verbeteren zijn.
(Hierna volgt de volledige clubrecord lijst. Red.)

Uit april 1984 (pagina 2):
Grappig eigenlijk, gisteravond speelden we nog een
competitiewedstrijd, KZC uit, met 6-9 gewonnen overigens, en
vandaag alweer een bekerwedstrijd. En waar een avondje
doorzakken al niet goed voor is………

Uit oktober 1960 (pagina 1):
Kop: Training
Daar wordt nog al eens een woordje aan gewijd in ons clubblad.
Waarom zouden wij het dan ook niet eens van een andere kant
bekijken. . . . . .
(van onze toenmalige Geestelijk Adviseur, P.G. van Zijp)

http://www.dewatertrappers.nl
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Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

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

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

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

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

Team versterking gezocht !

Doordat een aantal lieden van het Heren-Jeugd team te vroeg geboren
werden, ook wel te oud werden. Zijn zij doorgestroomd naar de echte
heren. Heel mooi voor hun, Heren-Jeugd wenst
onze oude teamgenoten dan ook veel succes in
hun nieuwe team. Echter door het vertrek van
deze (top)spelers hebben wij nu plek over in het
team.
Dus ben je jonger dan 19 en niet voor juli 2010
jarig ? Dan zijn wij zeer benieuwd naar jou.
Mocht je niet in deze categorie vallen dan heb
je misschien nog een broer(tje) of zus(je) of
misschien zelfs neefjes, nichtjes en vriendjes.

contact kan via mitchellspostbus@zonnet.nl

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

Beste lezers,

Hierbij weer een stukje van de clubhuiscommissie. Inmiddels is het
clubhuis het nieuwe seizoen begonnen. Dit deden wij door op
zaterdagavond 11 september de avondbardienst voor eigen rekening
te nemen. Hierbij introduceerde wij een nieuw element, namelijk:
'Het Shotje van de Week.' Zelf begonnen wij met het shotje 'Purple
Rain', zoals het er naar uitzag was het een succes shotje. Het succes
was zo groot dat hij nog voor het einde van de avond niet meer te
shotten was.
We sporen alle teams aan om naast een leuke bardienst met eventueel
thema een Shotje van de Week te bedenken. Met deze innovatieve
vernieuwing hopen wij op een aantal schitterende creaties. Dus heb je
bardienst ga dan samen met je team brainstormen om een verrassend
shotje te creëren.

Naast de nieuwe zaterdagen zijn wij ons aan het voorbereiden op een
aantal andere activiteiten. Zo heeft het bestuur ons gevraagd om iets
te organiseren voor het jubileum dat DWT op 30 december
aanstaande viert. Vanaf die datum bestaan wij dan namelijk 80 jaar !
Als er meer bekend is hoort iedereen daar uiteraard van.

Voor nu veel plezier in het clubhuis op de vrijdag- en
zaterdagavonden !

Groet,
Mitchell Hupkens
Clubhuiscommissie



Informatie
Contact adressen
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

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

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
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 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 21.30 - 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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