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Voorzet van de voorzitter
Door Robbert
Begin van het seizoen is DWT gestart met het
Jeugd Uur, bedoeld om de doorstroming tussen
de ABC-zwemmers en de sporttakken te
verbeteren. Toen we begonnen is er ook meteen een prijsvraag in het
clubblad gezet voor een nieuwe naam en de trainers hebben gekozen
voor de naam Junior Pro. Inmiddels is ook de eerste keer diploma
zwemmen geweest, natuurlijk zoals bij elk nieuw project loopt niet
alles even soepel, maar over het algemeen was het een groot succes
en ik ben ervan overtuigd dat dit een goede stap is voor de toekomst
van DWT.
Aankomende 30 december viert DWT zijn 81ste verjaardag en
daarmee sluiten we dan ook dit jubileum jaar af. Terug kijken een
mooi jaar niet een groot aantal leuke feesten georganiseerd door de
verschillende werkgroepen, maar het is nog niet afgelopen aangezien
het kerstfeest, dit jaar zelfs 2 dagen, nog moet. komen.
Het bestuur heeft een begin gemaakt om een "handboek" van DWT
op te stellen. Bestuurs- en commissieleden stoppen vaak na een paar
jaar en dragen clan hun taken over. Uiteraard zijn er uitzonderen,
volgens mij zit er iemand bij waterpolo in de commissie sinds ik 15
jaar geleden begon bij DWT? In die jaren dat iemand actief is worden
vaak afspraken en beslissingen gemaakt. Deze zijn na te zoeken in de
notulen en ergens in een archief, maar dat kost veel tijd. Vandaar de
keuze van het bestuur om Circulaires te schrijven, waarin we het
onderwerp met de achtergrond en de besluiten duidelijk opschrijven.
Voor de huidige leden en voor de toekomstige bestuurders zodat die
ook weten wat is afgesproken.
Verder wil ik iedereen alvast een fijne kerst wensen en een gelukkig
nieuwjaar!
En hopelijk tot op de nieuwjaarsreceptie van 8 januari!
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De redactie en alle
medewerkers van
“De Waterdroppels”
wensen iedereen een heel
fijn kerstfeest en een mooi
nieuw jaar!
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Uitslag prijsvraag
Zoals beloofd hierbij de uitslag van de prijsvraag om ons te helpen
bij het zoeken naar een betere naam voor het Jeugd Uur.
We hebben naar aanleiding van de eerdere oproep veel reacties
mogen ontvangen. Uit alle inzendingen heeft het bestuur drie namen
geselecteerd en aan de trainers van het Jeugd Uur gevraagd om de
beste en leukste uit te kiezen. Er is gekozen voor Junior Pro. Deze
naam is ingezonden door Ellen van Dalsem (moeder van Thomas
Brand). Wij willen Ellen dan ook van harte feliciteren en wensen
haar veel plezier met de bioscoopbon die zij eerdaags zal ontvangen!
Vanaf nu hebben we het dan ook niet meer over het Jeugd Uur, maar
over Junior Pro.
Wij willen iedereen die een idee had ingezonden bedanken voor het
meedoen.
Namens het bestuur,
Mieke

Kerstfeest voor de Jeugd
Op woensdag 28 december zal er voor de jeugd (onder 16) een
kerstactiviteit worden georganiseerd.
HOUDT DEZE DATUM DUS VRIJ IN JE
AGENDA.
Meer informatie zal in het volgende clubblad
staan en zo snel mogelijk openbaar worden.
Wij hopen nu al op een superleuke middag en
zien je graag dan.

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
Scheidsrechters en W-cursus

Scheidsrechters GEZOCHT
Iedereen vindt het inmiddels vanzelfsprekend dat er iedere week weer
scheidsrechters langs de badrand staan. Dat was een aantal jaren
geleden wel anders, toen kwam het vaak voor dat er maar een, of
helemaal geen scheidsrechter was.
Deze verbetering komt uit het nieuwe beleid van de kring. Hierin
staat dat de scheidsrechters van een vereniging ongeveer evenveel
wedstrijden moeten fluiten als het aantal wedstrijden dat de
vereniging speelt. De laatste jaren handhaaft de kring hier erg streng
op. Het heeft er al toe geleid dat verenigingen teams uit de competitie
moesten halen omdat er te weinig scheidsrechters waren.
De afgelopen jaren hebben de scheidsrechters van DWT, Peter,
Marius, Ronald, Tim, Raymond en Marcel, net voldoende
wedstrijden gefloten. Om ook in de komende jaren niet in de
problemen te komen is het nodig dat er nieuwe scheidsrechters
worden opgeleid.
De komende tijd zal de polocommissie diverse personen benaderen
om scheidsrechter te worden, maar natuurlijk kan je je ook meteen
aanmelden. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan
zullen we waarschijnlijk genoodzaakt zijn om de verantwoordelijk
hiervoor bij de teams neer te leggen (bijvoorbeeld 1 scheidsrechter
per team). We hopen dat het niet zover hoeft te komen.
De eerstkomende scheidsrechterscursus is medio september 2012.
Maar we beginnen vroeg met werven.
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Belangrijke zaken voor de beginnende scheidsrechter:
Cursus:
Deelnemers aan de scheidsrechterscursus moeten op de dag van het
examen 16 jaar of ouder zijn, bij voorkeur 18. Ze moeten ook in het
bezit zijn van de 'W'-bevoegdheid (jurytafel). Je kan je aanmelden
voor de cursus in januari.
De cursus bestaat uit 5 avonden, de deelnemer moet alle 5 avonden
aanwezig zijn. Beginnende scheidsrechters worden intensief
begeleidt, je wordt dus niet zomaar in het diepe gegooid. Dat
betekent wel dat je op de avonden dat er begeleidt wordt beschikbaar
moet zijn.
Vergoeding:
Scheidsrechters ontvangen via de kring een km-vergoeding voor hun
reiskosten. De vereniging vergoedt de benodigde kleding, schoenen
etc. Ook de kosten voor de cursus worden vergoed.
Als je eenmaal als scheidsrechter geslaagd bent kan je gaan fluiten. In
eerste instantie zullen dat met name wedstrijden in de jeugd of
laagste klasse kring zijn. Met wat meer ervaring kan je je dan
omhoog werken.
Een scheidsrechter kan zelf aangeven via een internet-portal wanneer
hij beschikbaar is. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
wedstrijden die je moet spelen of coachen.
Voor vragen of aanmeldingen kan je terecht bij Eddy.

W-cursus
In januari wordt er weer een W-cursus gerganiseerd. Met een
W-bevoegdheid mag je fungeren achter de tafel bij alle wedstrijden.
In principe moeten alle spelers tussen de 16 en 25 jaar hun
W-bevoegdheid halen. Het rooster voor het fungeren achter de tafel
wordt ingedeeld per team. De verantwoordelijkheid voor het behalen
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van het W'tje ligt dan ook bij de betreffende teams.
De data voor de cursus zijn:
1e avond
Dinsdag 17 januari 2012 van 19.30 – 22.45 uur
2e avond
Dinsdag 24 januari 2012 van 19.30 – 22.00 uur
3e Examenavond Donderdag 26 januari 2012 van 19.30 – 21.15 uur
De locatie is nog niet bekend maar de cursus wordt gehouden in de
regio waar de meeste cursisten vandaar komen.
Voor de W-cursus moet je op de datum van het examen 16 jaar of
ouder zijn. Kosten voor de cursus worden vergoed.
Aanmelden kan bij Eddy

Geen training:
Er is geen training op maandag 5 december, zondag 18 december
(ivm zwemwedstrijden) en van 25 december t/m 8 januari 2012.

Uit het Haarlems Dagblad
7-11-2011

9
21-11-2011

28-11-2011
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HPC Jeugdbokaal
Door Michel.
Op zondag 6 november hebben
een aantal zwemmers van het
Jeugduur gezwommen op de
HPC Jeugdbokaal. Dit is een
zwemwedstrijd voor
beginnende zwemmers. Harrie
en Michel vonden het heel leuk
om maar liefst 9 zwemmers te
coachen bij hun eerste
wedstrijd!
En wat nog mooier was is dat
de 9 zwemmers maar liefst 6
medailles hebben behaald.

Noelia Klooster
Kelvin Douwma
Kai Kaviani
Minke Broekens
Zonne van Citters
Tamara Aarts
Julius Rupert
Naoufal Quandil
Ilir Ihtijarevic

25m schooslag
0.34.43
0.30.27 (2e)
0.31.62 (3e)
50m schooslag
1:02.59
1:11.16
1:13.76
1:10.55
1:16.73
1.02.18 (3e)

25m vrijeslag
0.30.38 (3e)
0.29.11 (2e)
0.22.17 (1e)
50m vrijeslag
0.49.67
0.55.27
1.00.29
1:06.58
1:23.82
0.56.86

50mrugslag
1:08.15
1:08.25
1:09.46
1.16.32
1:03.31
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DWT 5e in tweede ronde
zwemcompetitie
Door: Michel
Op zondag 13 november hebben we in ons eigen zwembad het
Boerhaavebad bijna met de volledige groep gezwommen. Doordat we
bijna helemaal compleet waren hebben we in alle leeftijds categorien
goed gescoord. Bij de estafettes en de 200 meters hebben we de
meeste punten gepakt op onze concurrenten. We hadden we nog iets
beter kunnen scoren als we wat minder disqualificaties zouden
hebben gehad. Bij de schoolslag moet je met twee handen aantikken
en bij het wisselslag keerpunt van de rug naar de schoolslag moet je
eerst op je rug aantikken, voordat je kan beginnen aan de schoolslag.
Ook willen via deze weg de waterpolo meisjes (Maegan, Iris en
Dana) en hun trainster (Toni) nog bedanken voor het meezwemmen.
Door de goede uitslag bij de tweede ronde hebben we onze
opgelopen achterstand van de eerste ronde bijna weer ongedaan
gemaakt en we staan nu net boven de degradatie zone. Dit betekent
niet dat we veilig zijn voor degradatie. We zullen heel hard on best
moeten doen de volgende 3 wedstrijden. Volgende competitieronde
is op 22 januari in Schagen.
plts
1
8
9
10
11
12
13

Verenigingen
De Haaien
De Reuring
Aquarius
DWT
Oude Veer
De Blauwe Schuur
De Zeeschuimers

ronde 1
3128.80
3348,48
3287,87
3439,16
3452,62
3409,50
3731,40

ronde 2
3325,73
3518,95
3625,07
3482,88
3540,32
3664,27
4018,00

totaal
6454,53
6867,43
6916,04
6922,04
6992,94
7073,77
7749,40

Tijdens de wedstrijd is er ontzettend goed gezwommen door de
zwemmers. Er waren veel persoonlijke records en medaille plaatsen.
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Om een paar mooie tijden te noemen in de lijst zijn de Prs van Jeffrey
Camphens. 3 seconden op de 50m schoolslag en 10 seconden op
200m wisselslag. Deborah Thoolen zwom 1.18 (pr met 5 seconden)
op de 100m vrijeslag en Ouassima Quandil die eerst persoonlijk 3
seconden van haar pr op de 50m vrijeslag (0.37.04) afzwemt en in de
estafette naar een 0.35.78 zwom en zo de eerste plek behaalde.
Zwemmer
Hiras Ferrandino
Jeffrey Camphens
Michel Wigbers
Roland Hoogendoorn
Kenan Cörüz
Sophie van Esveld
Zonne van Citters
Miquel Klooster
Patick Aarts
Hannah Schrijver
Zyco van Esveld
Maarten Jankie
Rosaly Robijns

Afstand
Nieuwe tijd
4 x 100m vrijeslag 4.03.65 (1e)

Oude tijd
4:04.65

25m vrijeslag
25m vrijeslag
25m vrijeslag
100m wisselslag
100m wisselslag
100m wisselslag
100m schoolslag
100m schoolslag
100m schoolslag

1.47.86
1.53.80
1.49.58

Priscilla
Maegan Muylaert
Iris Pethke
Dana van der Putten
Lloyd Muylaert
Jeffrey Camphens
Roland Hoogendoorn
Hiras Ferrandino
Kenan Cörüz
Naoufal Quandil

100m schoolslag
100m schoolslag
100m schoolslag
100m schoolslag
50m vlinderslag
50m schoolslag
200m vrijeslag
200m vrijeslag
50m schoolslag
50m schoolslag

0.17.11 (1e)
0.19.85 (1e)
0.23.79 (3e)
1.45.64 (3e)
1.50.78
1.44.08
1.43.37 (2e)
1.55.06 (3e)
1.49.42 (pr
met 10 sec)
1.58.45
1.47.68
1.56.62
2:02.58
0.39.08 (2e)
0.36.68 (1e)
2:10.12 (1e)
2:18.08 (2e)
0.53.17 (1e)
1:12.55

2.00.03
1.59.74
02:02:45

1:16.25
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Julius Rupert
Sophie van Esveld
Tamara Aarts
Emre Uysal
Miquel Klooster
Ouassima Quandil
Hannah Schrijver
Adia Seye
Abdelrahman
Mohamed
Zyco van Esveld
Jorrit Bakker
Lloy Muylaert
Raoul Ratnavel
Romy Nulkes
Deborah Thoolen
Jeffrey Camphens
Daphne Romeijn
Roland Hoogendoorn
Hiras Ferrandino
Merel Visser
Maarten Jankie
Zyco van Esveld
Abdelrahman
Mohammed
Patrick Aarts
Emry Uysal
Hannah Schrijver
Miquel Klooster
Ouassima Quandil

50m schoolslag
50m schoolslag
50m schoolslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
100m rugslag

1:12.66
1:00.18 (2e)
1.11.53 (3e)
0.40.05 (2e)
0.40.46
0.37.04 (1e)
0.41.68
0.50.20
1.29.75 (1e)

100m rugslag
100m vrijeslag
100m vrijeslag
100m vrijeslag
100m vrijeslag
100m vrijeslag
200m wisselslag

1.34.20 (1e)
1.09.68 (1e)
1.10.34 (3e)
1.26.97
1.15.66 (2e)
1.18.89
2.36.73 (2e 10
sec Pr!)
200m wisselslag
2.59.31 (2e)
100m rugslag
1.11.86 (1e)
100m rugslag
1.12.64 (2e)
100m rugslag
1.24.84
4 x 50m wisselslag 2.50.89 (2e)

4 x 50m vrijeslag

2.38.65 (1e)

0.42.61
0.41.40
0.40.62
0.44.17

1.35.36
1.13.78
1.15.15
1.30.80
1.23.48
2.46.89

1.27.15

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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Zuyderzee Masterscircuit
Te Emmeloord, deel 1
Door Corine Kalbfleisch
Op zaterdag 22 oktober 2011 haalde Michiel mij met de auto af.
Even later waren wij bij Bart. Vol goede moed reden wij naar
Emmeloord, waar de eerste wedstrijd werd gehouden van het
Zuyderzee Masterscircuit. De wedstrijd werd gehouden in het
zwembad Bosbadhal (25 m-baan) en de organisatie was in handen
van z.c. "Zignea". Door de vele inschrijvingen was het heel erg druk.
Het was fijn om elkaar na enige maanden weer te ontmoeten. Het
inzwemmen begon om 16.00 uur. Sommige zwemnummers hadden
meer dan 15 series! De wachttijd was dan vrij lang.
De afsluitende estaffette ging om half acht van start. Er werd flink
gezwommen en de eerste punten werden binnengehaald voor de
diverse klassementen. Tegen tien uur waren wij weer thuis.
De uitslagen waren:
Bart H 50+:
200 m. vrijeslag
50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
Michiel H 50+:
200 m. vrijeslag
50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
Corine D 55+:
200 m. vrijeslag
50 m. vlinderslag
100 m. wisselslag

tijd:
in 2,46,77 min.
in 0.41,14 min.
in 1.43,04 min.

plaats:
7e
3e
2e + P.R.

in 3.15,50 min.
in 0.46,18 min.
in 1.54,73 min.

9e
5e + P.R.
3e + P.R.

in 3.18,26 min.
in 0.51,71 min.
in 1.47,08 min.

3e
1e !
2e

Fijn dat het zwemseizoen weer begonnen is. We zien uit naar de
volgende wedstrijden.
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De Jeugdpen
Hallo ik ben Dana en ik ben 11 jaar.

Ik ben op waterpolo
gegaan omdat ik een
leuke sport zocht,
toen kwam mijn
vader op het idee om
op waterpolo te gaan
(mijn buurman Ton
er ook op zit).
Ik vind ook dat
keeper
zijn
hartstikke leuk is.
Mijn hobby's zijn: tekenen, buiten spelen, piano spelen, waterpoloën
en grapjes maken.
Mijn vriendin: Iris, zit er ook op.
Iris zit ook bij mij in de klas en we hebben het altijd heeeeel gezellig.
We fietsen altijd met elkaar naar waterpolo.
Mañana en Kelsey zaten er ook op maar zij zijn er afgegaan.
Ook Maegan is een superleuke meid!!!
Iris + Maegan + ik = meligheid!! Ha ha.
Dit was het en ik geef de pen door aan
.....................BORIS !!!!!
Groetjes: Dana
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Uit het archief
Door Michael
Het volgende stukje, uit het clubblad van februari 1989, laat mij
inzien dat mijn geheugen niet geheel en al ongeschonden de laatste
20 jaar heeft doorstaan. Volgens mij kan ik mij nog wel één of twee
namen terug verzinnen maar wie er verder allemaal in deze twee
teams speelden kan ik mij niet meer voor de geest halen. Wie het wel
weet mag het me mailen.
Het stukje gaat over de jeugd A en B van toen:
DWT versus DWT
Na wekenlang koude oorlog, harde uitspraken van spelers in de krant
en ophitsende verhalen in de roddelpers moest jeugd A tegen jeugd
B. Binnen het zwembad: uitverkochte tribunes (zelfs Taco's vriendin
was er) en twee peletons ME-ers om de rust te handhaven. Buiten het
zwembad: hysterische mensen die duizenden guldens over hadden
voor een plaats. Beide ploegen hadden 4 jaar lang keihard (ahem)
naar deze wedstrijd toegetraind. In de eerste periode was het A die
fanatiek aanviel, wat resulteerde in een doelpunt van 8 door Robert
(die goed speelde overigens) Er was echter zwak spel van zowel A als
B. De tweede en derde periode waren eveneens niet om aan te zien
(daar train je dan 4 jaar voor....), maar A kwam toch terug tot 5-5.
Nadat A in de vierde periode 6-5 had gescoord, werd het publiek zo
onrustig dat de ME een charge uitvoerde en o.a. F.M. en F.L.
neenam (tot dusver is nog niets van ze vernomen DWT looft een
beloning uit). Na de 6-5 besluit B tot een wanhoopsofensief, maar de
spannende laatste minut bleef het toch 6-5 voor A. De champagne
(lees bier) flessen konden voor A geopend worden en het publiek ging
naar waarvoor het eigenlijk Gekomen was: het kienen.
Un A-ur.
Alles in volledige versie na te lezen op: www.dewatertrappers.nl

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 Boerhaavebad
maandag
17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
zaterdag
07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad
Waterpolo:
Minipolo en Pupillen
vrijdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 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
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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