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Voorzet van de
voorzitter
Door Robbert.

Veel verenigingen in onze omgeving zijn de
afgelopen decennia samengegaan, soms alleen
als startgemeenschap en sommige ook in z'n geheel. Ik denk dat het
soms ook niet is tegen te houden, zeker als je als vereniging een
zwembad moet delen met een "concurrent". Ook heeft de huidige tijd
hier invloed op, het verenigingsleven wat vroeger vanzelf sprekend
was staat steeds meer onder druk en het is steeds lastiger geworden
om vrijwilligers te werven. DWT heeft de kracht en misschien ook
het geluk om het altijd zelf te redden en dat merk je ook in het
clubgevoel dat bij DWT heerst. Samenwerken met andere
verenigingen is prima, maar DWT blijft DWT en DWT'ers blijven
ook DWT'ers.
Als afsluiting van het ons 80 jarig jubileum was zondag 30 oktober
de reünie en het resultaat was dat het clubhuis geheel vol stond met
(oud) DWT'ers. Het verbaasde me dat er meer mensen waren dan
tijdens het feest. De sfeer was fantastisch en iedereen was druk met
elkaar in gesprek en er werden oude foto's en video's van vroeger
getoond.
Zelf ben ik inmiddels "al" 15 jaar lid van DWT, maar ik merkte snel
dat 15 jaar heel weinig is in het gezelschap van zondag. Ik voelde me
dan ook behoorlijk jong op de reünie, maar er heerste wel een
gemeenschappelijk gevoel, het clubgevoel. Al deze mensen die vaak
al in de jaren 50 of 60 bij DWT waren gestart hadden dat clubgevoel
en hebben dat nog steeds! Het was voor mij een mooie ervaring om
te zien dat er nog zoveel mensen zijn die een warm gevoel voor
DWT hebben en dat terwijl ze soms al tientallen jaren niet meer in
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het zwembad zijn geweest. Het is dan mooi om te zien dat iedereen
terug komt alsof er eigenlijk niks is veranderd. Ik hoop dan ook dat
we elk jubileum af kunnen sluiten met zo'n reünie! Ik wil hierbij ook
de clubhuiscommissie hartelijk bedanken voor het mogelijk maken
van deze reünie.

Synchroonzwemmen
Door Nicole
Vlak na het begin van het seizoen volgen de wedstrijden elkaar al in
hoog tempo op. De eerste figurenwedstrijd van de
verenigingscompetitie voor de hogere categorieën was op 9 oktober
in Alkmaar. Pip, Hei-wah, Dara en Anouk haalden een medaille in
hun categorie, Hei-wah en Sien wisten een diploma te veroveren en
Anouk haalde genoeg punten voor een duet limiet voor de NK. Pip
kreeg eerst een gouden medaille uitgereikt, maar moest deze na een
paar minuten komen omruilen voor het zilver omdat men de eerste
naam op de lijst over het hoofd had gezien. Niet leuk, maar een
zilveren medaille vinden we ook schitterend!
Age 1 (a):
Pip
47.133
2e
Hannah
43.440
5e
Marijn
43.271
6e
Age 1 (b):
Hei-wah
46.427
3e diploma
Age II (a):
Nina
45.243
9e
Femke
44.940
11e
Sarah
44.219
12e
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Age II (b):
Dara
Junioren (a):
Eva
Sien
Romy
Senioren:
Anouk
Merel
Annette
Natasja

43.325

2e

53.721
52.474
51.682

6e
7e diploma
8e

61.782
56.422
54.414
52.209

3e limiet duet
5e
8e
9e

De Interkringwedstrijden zijn ook weer van start gegaan. Op 15
oktober was de figurenwedstrijd voor de senioren:
Merel
57.907
50e
Anouk
57.426
53e
Annette
53.399
89e
Natasja
53.304
91e
En op 29 oktober de figurenwedstrijd voor de junioren:
Sien
48.713
86e
Daphne
48.689
87e
Eva
47.617
93e
Romy
45.365
103e
Ondertussen wordt er hard door geoefend voor de Nieuwjaarsshow.
Alle synchroonzwemsters van 'net begonnen' tot 'heel veel ervaring'
doen mee en Katherine heeft ook een flinke lading oud-zwemsters op
weten te trommelen waardoor het een indrukwekkend grote groep is
geworden. Alle losse stukjes muziek beginnen samen een echt
nummer te worden. We blijven de komende weken hard trainen om
op tijd klaar te zijn voor 7 januari!

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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Van de polocommissie
DWT's minipolotoernooi 2011
Op zondag 30 oktober is weer het jaarlijkse DWT-minipolotoernooi
georganiseerd in de Planeet. Op deze middag spelen de allerkleinste
poloërs van de verenigingen tegen elkaar in vier kleine wedstrijdjes.
Ook dit jaar wat
het weer een groot
succes. Er waren
maar liefs 16 teams
naar Haarlem
gekomen vanuit
h
e
e
l
Noord-Holland.
DWT had zelf 7
kleine zwemmers
mee, goed voor
twee teams: Minke,
Quinten, Fleur en
Kasper deden mee
in de poule voor 8
en 9 jarigen.
Kai, Bart en Floris
deden mee voor de kleinsten 6 en 7 jarigen en mochten dus nog
staan.
Beide teams hebben ongeveer de helft van de wedstrijden gewonnen
door de goede support van de ouders en coaches Dana, Pim en ik,
maar vooral omdat ze zelf heel goed geknokt en gezwommen hebben
om die doelpunten te scoren!
Het toernooi was natuurlijk nooit zo'n succes geweest zonder alle
vrijwilligers die geholpen hebben met de organisatie en uitvoering.
Daarom wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen om
het toernooi ook dit jaar tot een succes te brengen. In het bijzonder
Sabine die het grootste deel van de organisatie op zich heeft
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genomen. Ook Z.V. Haerlem en VZV worden bedankt voor het ter
beschikking stellen van hun minipolodoeltjes.
Wij kijken al weer uit naar volgend jaar!
David de Loor

Minipolotoernooi-overzicht 2011-2012
ZV de Ham ZC 13 november 13.00-15.00 uur
VZV
15 januari (onder voorbehoud)
ZV Haerlem
19 februari 14.30 uur
De Reuring25 maart
Noordkop
15 april 15.00-17.00

Geen training op
Er is geen training op zondag 13 november en 18 december, dinsdag
27 december en 3 januari, vrijdag 30 december en 6 januari.
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Uit het Haarlems Dagblad

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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DWT in nieuwe competitie
klasse
Door: Michel
Dit jaar komt DWT uit in de 2e district klasse. We zijn zondag 2
oktober goed begonnen met vele persoonlijke records in de eerste
competitieronde in Schagen.
De competitie is dit seizoen een stuk zwaarder. Per programma
(afgezien bij de senioren) tellen nu twee zwemmers mee voor de
punten, waar vorig seizoen er maar één zwemmer mee telde, we
zwemmen meer estafettes en we zwemmen nu ook langere afstanden.
We hebben echt iedereen nodig om te zwemmen.
Als zwemmers zich afmelden dan voelen we dit direct, omdat we dan
een veel slechtere vervangende tijd als punten krijgen. Dus a.u.b. niet
afmelden want dan zouden we eventueel kunnen degraderen, wat we
natuurlijk niet willen!
Na de eerste ronde staan we nu 11e van de 13 ploegen. In november
wordt de promotie/degradatie regeling bekend, maar ik denk dat we
één plaatsje moeten stijgen om degradatie te ontlopen.
Volgende competitieronde is in ons eigen zwembad op zondag 13
november. Inzwemmen begint om 16.30.
plts
1
10
11
12
13

Verenigingen
ronde 1
De Haaien
3128.80
De Blauwe Schuur
3409,50
DWT
3439,16
Oude Verr
3452,62
De Zeeschuimers 3731,40

Tijdens de wedstrijd is er ontzettend goed gezwommen door de
zwemmers. Er waren veel persoonlijke records en medaille plaatsen.
Hieronder staan ze vermeld.
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Afstand
4 x 50m wissel

Zwemmer
Zyco van Esveld
Lloyd Muylaert
Jorrit Bakker
Hugo Metten
4 x 100m vrijeslag Zyco van Esveld
Jorrit Bakker
Llyod Muylaert
Jeffrey Camphens
50m schoolslag
Patrick Aarts
50m rugslag
Tamara Aarts
50m schoolslag
Kithapat Braunius
200m vrijeslag
Jeffrey Camphens
100m vlinderslag
50m vrijeslag
Kenan Cörüz
50m rugslag
200m vrijeslag
Jikke van den Ende
50m vrijeslag
Sophie van Esveld
50m rugslag
50m rugslag
Zyco van Esveld
50m schoolslag
Hiras Ferrandino
100m wisselslag
50m schoolslag
Roland Hoogendoorn
100m wisselslag
50m vrijeslag
Ilir Ihtijarevic
50m rugslag
50 rugslag
Miguel Klooster
50m schoolslag
50m vrijeslag
Hugo Metten
100m schooslag

Persoonlijk Record
2.45.72 2e

4.59.63 (2e)

0.58.00
1.05.81
0.53.28
2.28.66 (3e)
1.22.63 (3e
0.42.40 (1e)
0.53.08 (1e)
2.49.74 (3e)
0.45.18
0.53.08
0.43.21
0.33.08 (2e)
1.07.72 (2e)
0.32.60 (1e)
1.06.81 (1e)
0.59.84
1.00.91
0.50.68 (2e)
0.51.10 (1e)
0.38.48
1.44.14
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200m vrijeslag
100m vlinderslag
50m vrijeslag
100m vrijeslag
50m schooslag
200m vrijeslag
100m vlinder
50m rugslag
50m schoolslag
100m vrijeslag

Lloyd Muylaert
Romy Nulkes
Rosaly Robijns
Hannah Schrijver
Deborah Thoolen
Emre Uysal
Marcel Wolf

2.45.00
1.34.87
0.32.98 (3e)
1.46.54
0.53.08
3.07.76
1.51.03
0.53.11
0.51.75 (2e)
2.03.85

Clubkleding
Het bestuur heeft samen met de firma Oosterbaan uit Assendelft
(www.oosterbaan.nl) een kledingpakket samengesteld. Dit pakket
bestaat uit een witte korte broek, een rood t-shirt en een zwart/gele
sporttas, waar verschillende DWT logo's op gedrukt worden.
Voor wie?
We willen graag dat iedereen, jong en oud, DWT naar buiten toe
uitdraagt in een compleet kledingpakket. Om deze reden bevat het
pakket zowel kindermaten als maten voor volwassenen.
Op dinsdag 22 november tussen 18:00 en 20:00 is firma Oosterbaan
aanwezig in het clubhuis voor een ieder die wil passen? Voor de
heren waterpolo zal er een setje achterblijven om te passen.
Er kan overigens meteen contant worden afgerekend.
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Uit het archief
Door Michael
Kunstzwemmen of zoals het tegenwoordig genoemd wordt,
synchroonzwemmen heeft al een lange geschiedenis bij DWT. Het
volgende stukje staat onder de kop “Contra torpedo”. De vele onder
deze titel aanduiding verschenen artikelen werden alle geschreven
door leden van het synchroonzwemmen.
Onderstaand is samen met een aankondiging voor de eerste
“Kunstzwemwedstrijd in Haarlem” verschenen in het clubblad van
juni 1986 (zie pagina 3 en verder op 7).

Contra torpedo
Deze maand een terugblik, iets over de zomer, de agenda, wat
techniek én de komende thuiswedstrijd.
Mijmerinq
Als je dit leest, is het alweer bijna vakantie. De zomer staat voor de
deur. Dit betekent dan ook het einde van het kunstzwemseizoen. Het
afgelopen seizoen hebben we voor het eerst deelgenomen aan
wedstrijden heel leuk maar ook heel spannend. De groep die naar de
wedstrijden gaat is heel langzaam aan het groeien. Ook hebben we
meegedaan aan het afzwemmen, weliswaar ver weg. (Egmond aan
Zee), maar wel leuk. Vooral de muziek-stukjes waren leuk om te zien.
Alle meisjes die er van DWT naar toe gingen, waren geslaagd.
Helaas komen we nu een trainster tekort. Nadat Monique ermee
gestopt was, is nu ook onze stageloper Edwin er twee weken geleden
mee opgehouden (succes verder!). Gelukkig wilde Joanne na haar
verhuizing naar de Zeeschuimers bij ons gaan lesgeven, zodat een
deel van het probleem opgelost is.
Alles volledig na te lezen op www.dewatertrappers.nl
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DWT 80 JAAR JUBILEUM.
30 Oktober 2011.
In de uitnodiging van 80 jaar jubileum stond er dat het leuk zou zijn
om oud leden de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten.
Het is 14.00 uur er zijn al wat mensen binnen en dan is ineens het
clubhuis bijna te klein.
Gezelligheid kent geen grenzen zegt men wel eens, nu dat was het
heeeeeel gezellig met allemaal verschillende leeftijds groepen.
Men moest eerst even kijken en dan was de herkenning geweldig, nee
maar ben jij het, niet te geloven, leuk gehoor is dat, mensen die
elkaar jaren niet meer gezien hebben, dan zo weerzien hebben, zo
spontaan over en weer praten nou ja kletsen over die oude tijd.
De DWT tijd is voor vele toch een stukje van hun leven geweest en
wie je ook sprak (tijd is te kort natuurlijk ) hij of zij hadden een fijne
sportieve en gezellige tijd bij DWT beleefd. Met een hapje en een
drankje dat door het clubhuis-vrijwillegers rond gebracht of je haalde
het bij de bar, de middag was zo voorbij.
TRUUS, bedankt, geweldig dat je deze reünie voor elkaar kreeg,
Namens alle DWTers.
De geschiedenis van DWT is natuurlijk groot want anders bestaat een
club niet lang. In het oude sportfondsenbad aan de Baan bij het
houtplein daar werd DWT geboren. De heer Zender en Dr Prins en de
Burgemeester van haarlem De heer dr Cremers dat waren de starters
van DWT.
Er zijn diverse Families geweest zoals Fam; Roozenkrans,
Lablans,Mes ,Geukers, Muylaert Wassenberg, die de club toen ook
nog R.K bekend maakte. Dit waren gezinnen met minstens drie
zwemleden of meer,(vanaf het derde lid korting) Schoolzwemmen
bestond toen nog niet, dus zwemmen leren bij DWT en als je nu een
vraag steld,waar heb leren zwemmen, o dat was in het
sportfondsebad bij DWT. Je moest zeven jaar zijn om je eerste
zwemdiploma te halen, zes jaar zijn dan mocht je lid worden.
Op vrijdag waren de dames van 17.30 uur tot19.30 uur

16
Op zaterdag waren de heren aanwezig op de zelfde tijden, dus strikt
gescheiden.
Zwem en polo onder de vlag van de NKS in Eindhoven ,Sittard,
Maastricht.
Dat waren toendertijd geweldige reizen met een een complete bus
gingen wij daar naar toe en dat in die tijd.
Nu drinken de mensen in die steden hun koffiestop als zij een verre
reis maken, wij hadden dan een wereldreis over smallewegen en een
lange zit 4 a 5 uur onderweg. Zo kunnen wij DWTers vele en lange
verhalen blijven vertellen die ik ook op deze middag gehoord heb.
Andere Haarlemse zwemclubs zijn een fusie aangegaan.
DWT niet, Heel Veel SUCCES.
Wij hopen dat de club nog vele jaren blijft bestaan en wensen het
bestuur veel sterkte, geluk en een sportief werkklimaat toe, vooral in
deze onstabiele tijd.
Een oud DWT lid.

DE REÜNIE
Door Truus Muijlaert-Majoor
Wat valt er nog te vertellen over de DWT reünie van zondag 30
oktober ?
Op het eerste gezicht: Iedereen vond het een geslaagde reünie. Het
clubhuis was overvol en bij het afscheid klonk het van: goh wat was
het gezellig en tot de volgende keer.
Bij nader inzien waren er veel groepjes te ontdekken in de menigte.
Natuurlijk de grijze haren waren niet te missen. Velen van hen waren
al lid in de jaren '40.
Dan natuurlijk de 'heren 1-ploeg' van 1960 tot 1966.
Ook kon je als je goed keek kunstzwemsters van het eerste uur
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ontdekken. Ze heetten toen nog geen synchroonzwemsters
Verder een aantal oud-leden van de wedstrijdploeg tussen 1970 en
1980 met hun trainer van toen Ted Jorritsma.
Ook wedstrijdzwemmers actief rond 1990 waren er met hun trainer
Bert van der Meij.
Dan zagen we ook nog ouders, die via hun kinderen bij DWT
betrokken waren en destijds hun steentje hebben bijgedragen aan het
reilen en zeilen binnen DWT.
Ongetwijfeld vergeet ik mensen te noemen; ik hoop niet dat u mij dat
kwalijk neemt.
De clubhuiscommissie heeft met enthousiasme de mogelijkheid
geboden voor deze reünie, maar dankzij de vele enthousiaste
deelnemers werd het een memorabele middag.

Bedankt
Hallo medewerkers,
Ik wilde jullie nog even bedanken voor de geweldige ontvangst in
jullie clubhuis. Jammer dat wij niet lang konden blijven en hebben
daarom ook diverse oudjes gemist. Het DWT-gevoel kwam, na al die
jaren, weer boven en wij realiseerden ons dat onze zwemtijd toch een
belangrijke in ons leven is en was. Wij hebben tenslotte een echt
DWT-huwelijk (40 jaar) en dat kunnen er toch niet velen zeggen.
Nogmaals dank jullie.
Hartelijke groeten,
Theo en Frieda Heeremans - Dijk
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Fotoverslag Reünie
Er zijn al diverse foto albums, over de reünie, op internet verschenen.
2 daarvan kunt u vinden op www.dewatertrappers.nl subtopic:
<Links en fotoalbums>. Hieronder vind u een korte impressie.
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Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033 BD Haarlem
tel. 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
Secretaris: Mieke Goedkoop
Zeggelenplein 176
2032 KG Haarlem
tel. 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
Penningm.:André Visser
Planetenlaan 1
2024 EN Haarlem
tel. 0235310968
bestuur@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30 Jeugduur
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Linda Visser

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: Emile Schrijver
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12
2033 ZV Haarlem
tel. 023 - 5359140

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
07.00-08.00 uur
maandag
17.00-18.00 uur
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 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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