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Uitnodiging 80e Algemene
Ledenvergadering

Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 80e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 21 april
2011. Aanvang 20.00u in ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal
zijn.

Waarom 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.

In tegenstelling tot andere jaren hebben we er dit jaar voor gekozen
om de notulen en jaarverslagen niet in het clubblad te plaatsen. De
stukken voor de ALV kunnen worden opgevraagd door een email te
sturen aan het bestuur bestuur@dwt-haarlem.nl. Tevens zullen er een
aantal exemplaren ter inzage liggen in het clubhuis.

Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door
een e-mail te sturen naar onze penningmeester Marco Hendriks:
marco.hendriks71@gmail.com

Namens het bestuur,
Robbert Henrichs
Secretaris

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2010: 455
Nieuwe leden: 160
Opzeggingen: 139
Aantal leden per 1 januari 2011: 475
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Agenda Algemene
Ledenvergadering

Opening door de voorzitter:

1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 79e Algemene Ledenvergadering d.d. 15 april 2010 
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

PAUZE 

8. Begroting 2011
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.
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DWT Zwemmers op weg naar
promotie!
Door Michel Wigbers

Op zondag 13 maart heeft DWT in Zaandam de vier ronde van de
vijf competitie rondes gezwommen. Ondanks veel ziek- en
afmeldingen hebben we deze ronde goed gezwommen. Iedereen heeft
één of meerdere persoonlijke records gezwommen en voor Marcel,
Jorrit en Roaul was het hun eerste wedstrijd.
We zijn de ronde 2e geworden. En we zijn 50 punten ingelopen op de
nummer 2 (De Reuring). We staan nu nog maar 20 punten achter en
hopelijk kunnen we ze nog voorbij in de laatste ronde!  We gaan op
weg naar promotie in ons eigen bad. Kom kijken op 3 april vanaf
17.00.

plts Verenigingen ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 plts stand
1 Aquafit 1539,83 1637,67 1432,36 1609,83 1 6219,69
2 De Reuring 1553,68 1676,03 1434,18 1715,61 5 6379,50
3 DWT 1622,83 1668,05 1444,08 1664,05 2 6399,01
4 De Blauwe Schuur 1573,63 1677,08 1484,74 1666,23 3 6401,68
5 De Vuursche 1609,56 1709,10 1538,99 1764,34 7 6621,99

Medaille plaatsen en/of dikke persoonlijke records kwamen van:

Afstand Zwemmer Persoonlijk Record Oude Tijd

4 x 50m wisselslag
dames

Romy (rc 0.38.72)
Daphne (ss 0.42.00)
Jikke (vl 0.36.25)
Annette (0.32.90)

2.29.87 (2e)

4 x 50m vrijeslag
jongens

Jorrit (0.31.82)
Maarten (0.36.60)
Loyd (0.32.21)
Raoul (0.38.78)

2.19.41 (3e)

50m vrijeslag Hannah Schrijver 0.44.17 (3e) 0.46.00

50m vrijeslag Fadime Fidan 0.51.88 0.53.84
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50m vrijeslag Miguel Klooster 0.42.51 (2e) 0.43.47

50m vrijeslag Patrick Aarts 0.42.99 (3e) 0.49.39

50m vrijeslag Emre Uysal 0.45.37 0.47.68

50m vrijeslag Ilir Ihtijarevic 0.53.09 0.58.28

50m vrijeslag Ibrahim Fidan 1.00.68 01-03-68

50m rugslag Deborah Thoolen 0.44.60 0.47.00

50m schoolslag Jikke van den Ende 0.43.92 (3e) 0.43.95

50m schoolslag Lloyd Meylaert 0.41.02 (1e) 0.42.71

100m wisselslag Daphne Romijn 1.20.70 (2e)

100m wisselslag Hiras Ferrandino 1.09.03 (1e)

100m vlinderslag Annette Knape 1.28.19 (2e)

100m vlinderslag Romy Nulkes 1.32.37 1.40.25

100m vlinderslag Roland Hoogendoorn 1.04.54 (1e)
50m 0.28.66

25m schoolslag Hannah Schrijver 0.25.07 (3e)

25m schooslag Emre Uysal 0.25.06 (1e)

25m schoolslag Miquel Klooster 0.25.81 (3e)

100m wisselslag Deborah Thoolen 1.34.58 1.37.83

100m wisselslag Priscilla Aarts 1.45.30 1.50.01

100m wisselslag Jorrit Bakker 1.28.12 (2e)

100m vrijeslag Jikke van den Ende 1.11.70 (1e)

100m vrijeslag Eva Visser 1.14.68 (3e)

100m vrijeslag Lloyd Meylaert 1.15.15 (2e) 1.17.59

100m schoolslag Daphne Romeijn 1.34.00 (2e)

100m schoolslag Hiras Ferrandino 1.16.38 (1e)

50m rugslag Annette Knape 0.39.53 (2e) 0.41.75

50m rugslag Romy Nulkes 0.39.74

50m rugslag Roland Hoogendoorn 0.33.41 (1e) 0.34.30

50m rugslag Peter van de Bor 0.33.42! (3e)

4 x 25m vrijeslag Miquel
Tamara
Kenan
Kithapat

1.29.48



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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GESLAAGD

Graag willen wij Wouter van de Bor, Aart Romeijn en Yvette
Roozen van harte feliciteren met het slagen van hun starterscursus.
We zijn hier superblij mee.

PAASTOERNOOI

Op 24 en 25 april is weer het jaarlijkse paastoernooi. Deze 25e editie
belooft een groot succes te worden.Wil je je opgeven stuur dan een
mailtje naar dwtzwemwerkgroep@gmail.com.

De twee antwoorden van
Jubileumdoolhof  2011

Dit doolhof stond in februari in De Waterdroppels. 
Het gaf de leden van de zwemploeg een kans om een DWT-badmuts
in zijn of haar bezit te krijgen.
Wat moest het DWT-lid doen?
De snelste manier vinden om door het doolhof te gaan en intussen de
letters noteren waar je langs kwam.
Oplossing: Romolen. Wat dat voor molen is en waar deze stond,
komt een ander keer in De Waterdroppls.
Dan was er nog een tweede kans: het aan tal rechte lijntjes van het
doolhof tellen.
Het doolhof bestaat uit 300 lijntjes en waarschijnlijk toch niet zo
eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. Het lid, dat met haar aantal
dicht in de buurt kwam is Deborah Thoolen.
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Oude koeien
Door Ton van Gemert

Op de prijzenkast in het clubhuis hangt al enige tijd een afdruk van
een foto op A3 formaat. Ik kwam er achter dat mijn vader op die foto
staat.

Kan iemand meer vertellen over deze foto? Ik denk daarbij aan:
• Wie staan er nog meer op de foto
• Waar is deze foto genomen
• Wanneer is deze foto genomen
• Wie heeft deze foto genomen
• Wat hebben ze gedaan of wat gingen ze doen
• Waarom hangt deze foto aan de prijzenkast in het clubhuis
Ik vraag iedereen die iets kan vertellen over deze foto dit in het
vo lgend  c lubb l a d  t e  l a t en  p l a a t s e n  (mai l  naar
clubblad@dwt-haarlem.nl of in de copy box in het clubhuis).
Ik ben, en waarschijnlijk ook anderen, nieuwsgierig naar de reacties.

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

Graag brengen wij nog even de staat van het clubhuis onder de
aandacht.
Zoals jullie weten maken alle takken van DWT gebruik van het
clubhuis, van leszwemmen tot waterpolo. Natuurlijk willen wij, net
als thuis, dan terecht in een schoon en toegankelijk clubhuis. Vandaar
het verzoek dat wanneer men het clubhuis, van bestuurshok tot
keuken, heeft gebruikt, deze dan
netjes wil achterlaten. Wanneer
iedereen een handje helpt om het
bij te houden is iedereen
t e v r e d e n .  D u s  n a  e e n
vergadering of bardienst, ruim
even met elkaar de ergste troep
op en zorg dat het geen
rommeltje is.

Namens de commissie en alle
bezoekers alvast bedankt!!

Een mooie lentegroet,
Mitchell Hupkens



 11  

Afzwemmen ABC
Vrijdag 22 april

Onlangs is er gekeken naar de kinderen voor de diploma's A, B en C.
Omdat er een flink aantal hartstikke netjes zwom, organiseert DWT
een extra afzwemavond  op vrijdag 22 april van 17.30 tot 18.30 uur
in het Boerhaavebad.
De kinderen moeten om 17.15 uur aanwezig zijn in het clubhuis,
zodat iedereen op tijd verkleed is en we snel kunnen beginnen met
het afzwemmen.

Let op! Vergeet niet………
1. Op vrijdag 15 of  zaterdag 16 april uiterlijk je

afzwembriefje en het afzwemgeld in te leveren bij de
tafeldame of uurleider. 

2. Kijk na of de contributie is betaald. De penningmeester
checkt alle kandidaten.

Het zou jammer zijn als er niet afgezwommen mag worden omdat er
niet is betaald of er geen briefje is ingeleverd.

Er is deze avond dus geen zwemles!

Natuurlijk blijven wij verder oefenen, want voor de zomervakantie
zwemmen wij nog een keer af.

Vragen over het afzwemmen:
mail ze naar leszwemmen@dwt-haarlem.nl of stel ze in het zwembad
aan de uurleider of tafeldame.

Iedereen heel veel succes en vooral heel veel zwemplezier gewenst.
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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 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.

Kalender voor het
leszwemmen

Maand dag Bijzonderheden zwemles DWT

APRIL 1 Proefzwemmen ABC 

2 Proefzwemmen ABC 

15 Laatste dag om afzwembrief in te leveren en te betalen

16 Laatste dag om afzwembrief in te leveren en te betalen 

22 Afzwemmen ABC in Boerhaavebad. Aanvang 17.30 uur

Geen zwemles van 17.30 tot 18.30 uur in verband met
afzwemmen

18.30 uur is er gewoon zwemles voor zwemvaardigheid 1,
2 en 3

30 Geen zwemles in verband met Koninginnedag

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl


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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De jeugdpen: Jannus Doing

Dit is een stukje over Jannus. Jannus vindt stukjes schrijven niet zo
leuk daarom doet zijn moeder het.
Jannus is pas sinds december lid van DWT. Zwemmen vindt hij altijd
al leuk. Deze zomer waren we op de camping in Frankrijk en daar
werd een waterpolowedstrijd gespeeld. Jannus deed ook mee en vond
het direct heel leuk om te doen. Hij wil graag winnen maar vindt
verliezen niet héél erg.
Bij DWT bevalt het goed omdat er een heel leuk team is. Er zit een
jongen op die hij kent van school, Quinten. En Hugo, uit een ander
team, kent hij ook. Dat is een achterbuurjongen.
Behalve op waterpolo zit Jannus op scouting, waterwelpen.
Zijn favoriete boek is de Grijze Jager.
Zijn favoriete computerspel is Spore.
Zijn favoriete strip is Donald Duck.
Verder houdt hij van pannenkoeken, pizza, tomaten en paaseitjes
(melk).
Ik geef de jeugdpen door aan Milo!!!
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Theatervoorstelling 80-jarig
jubileum druk bezocht
Door Diana

De theatervoorstelling voor de leden van 4 tot 10 jaar is druk
bezocht.
De werkgroep Synchroonzwemmen en de J-REZ waren al vroeg in
de weer om het clubhuis te voorzien van waterversiering.
Zelfgemaakte vissen- en zeesterrenslingers werden opgehangen en
ook de bar werd voorzien van een vissenrandje. De toegangsdeur was
beplakt met blauw plastic en voorzien van vissen.
Inmiddels waren Jacqueline en Roel van Poppentheater Fiedel Diedel
druk bezig om de poppenkast op te bouwen en het geluid te testen.
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Om 15.30 uur stond alles klaar en kwamen de eerste kinderen met 
hun kussentje binnen.

Om 16.00 uur had iedereen een plekje gevonden en zaten er ongeveer
60 kinderen te wachten.
Het verhaal ging over een piraat die al zijn rommel in de zee gooide.
De vissen werden er ziek van. Toen de octopus ziek werd van de
poep die hij had ingeslikt, was de maat voor de vissen vol.
Op advies van Oceana, de zeemeermin, hebben zij de piraat een lesje
geleerd. Zij hebben het piratenschip flink laten schudden. De piraat
was doodsbenauwd, want hij kon niet zwemmen.

Nadat de piraat had beloofd nooit meer zo slordig met de zee om te
gaan, de octopus was genezen door goede zorgen van Oceana en de
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vissen, was de voorstelling afgelopen en werden er nog leuke liedjes
met de kinderen gezongen.

Alle kinderen kregen wat te drinken en een zakje chips. Ze hadden zo
hard zitten roepen naar de poppenkast dat ze grote dorst hadden
gekregen. En toen stonden de eerste ouders al weer bij de deur. Het
was al 17.00 uur.

Het was een gezellige middag.  

Bedankt vrijwilligers voor alle hulp om deze middag te laten slagen!

Bedankt DWT voor dit leuke verjaringsfeestje!
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In memoriam

Robert Alexander Jongejan

Heemstede Haarlem
21 mei 1974 7 maart 2011

Onze Rob, zoals we nu zeggen, hebben we leren kennen als een
jongen die van alternatief, hardrock en stoere kleding houdt maar
daaronder sociaal en vriendelijk is. En dan die droge humor en
oneliners van hem. En niet te vergeten zijn doelpunten vanuit een
onmogelijke hoek.
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Persoonlijk heb ik Ro leren kennen op de jeugdtrainingen van De
Watervrienden. Er was een groepje 13 en 14 jarige pubers die
Stoopsbad onveilig maakten. We moesten hen maar
waterpolo-technieken bijbrengen om ze een uitlaatklep te geven. Na
een aantal jaar met ze van fairplaytoernooi naar toernooi gereden te
hebben, waren ze klaar voor het echte werk: de HEREN in de NCS
competitie. In de loop der tijden zijn er een aantal jeugdleden gestopt,
omdat we als groep overstapten naar DWT toen de NCS competitie
omviel. Er spelen nog steeds 2 jeugdpubers van toen bij: Jasper en
Robert.

Anekdotes genoeg, zoals op toernooien in Duitsland als wij oudjes
om 4 a 5 uur ‘s morgens gingen slapen en we om 9 uur weer op
stonden, terwijl Ro de hele nacht was door gegaan. Of van het landje
Cor waar hij met zijn kleren en al in de moddersloot sprong, of de
keren dat we als groep op vakantie naar Frankrijk gingen. Volgens
ons had hij nog nooit een berg gezien, laat staan één met sneeuw …
In de wintersportvakantie of tijdens een zomervakantie in Frankrijk
lekker ballen in een stuwmeer. De volgende dag raften en doe eens
gek, de middellandse zee is hier maar 250 kilometer vandaan. ‘S
avonds laat terug en op het pad van de camping gendarmerie met
alcoholcontrole. Gelukkig hadden we al een tijd niks meer kunnen
drinken van de lange autoreis terug zodat Jan het ouderwetse
ballonnetje goed vol blies.

Onze nummer 13 is niet meer; jij zal gemist worden.

Omdat onze medeleven uitgaat naar de familie willen wij alle
DWT’ers bedanken voor jullie medeleven, de minuut stilte voor elke
wedstrijd, de bloemen en het bestuur op de begrafenis. Wij als heren
4 hebben daar veel aan gehad. Bedankt DWT familie.
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Cor Rob deed overal aan mee.

Peter Zo aardig, zo betrouwbaar, zo goed, zo onbegrijpelijk, zo
Rob 

Jasper Biertje, whisky, sigaartje, gezelligheid, onze Rob wordt
gemist.... 

Bert Onze stille, bescheiden, correcte Rob.

Paul Onze Robert met zijn altijd smeuïge verhalen 'uit het
leven'.

Arthur Robert was altijd aanwezig met humor en een lach.
Gezellig na afloop, lekker om mee te kletsen. Optimist tot
het laatst toe.

Remon Onze TopRob, forever watervriend

Jan "Na dit verlies kunnen we nooit meer winnen".
Vanaf nu spelen we altijd met een man minder.
Wij missen een bijzondere, aardige en bescheiden vriend.

Jeroen Ro, je bent een mooi mens. je laatste wedstrijd was een
oneerlijke..
Rock-on daar gozer! 

Richard We missen een gabber.
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Uit het archief

Dat niet alle grappige of kritische stukjes van vroeger de tand des
tijds hebben doorstaan moge duidelijk zijn. Want wat vroeger
shockerend was, daar lachen we nu om. Wat echter altijd leuke  en
veel nagekeken stukjes zijn, zijn de toen nog altijd maandelijks terug
kerende “nieuwe leden lijst”.
De eigen naam is namelijk de meest gezochte term in het archief van
“De Waterdroppels”. Vaak komt er dan zo’n nieuwe ledenlijst boven
water zodat men kan bepalen wanneer men lid is geworden. Voor
sommigen wel een hele schok want, zo lezen we in het clubblad van
november 1986 op pagina 11 de volgende bekende namen van
nieuwe leden terug:
Mieke Goedkoop- Ik wist niet dat ze al zo oud was!
Carry Mulaert - Ook toen al een moeilijke naam.
Margreet Vink
En nog diverse anderen.

Type zelf ook eens je naam in het zoekveld in en kijk hoe vaak je in
het clubblad genoemd word.

Kijk op:

www.dewatertrappers.nl

http://www.dewatertrappers.nl


Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Martin Belles

Herman Gorterstraat 20
2024 JH Haarlem
tel. 023 526 90 72
martinbelles@hotmail.coml

Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
bestuur@dwt-haarlem.nl

Penningm.:Marco Hendriks
Emmy Andriessestraat 70
1087 ML Amsterdam
tel. 06 48 47 42 53
marco.hendriks71@gmail.com

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 06-39108782

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
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
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):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty 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 21.30 - 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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