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Voorzet van de voorzitter
Allereerst wil ik namens het bestuur iedereen
het beste wensen voor 2012!
Bij een jaarwisseling is het ook de tijd om
terug te kijken. 2011 was het jaar van het 80
jarige jubileum van DWT en vanwege het
jubileum zijn er verschillende activiteiten
georganiseerd door de werkgroepen.
Persoonlijk krijg ik het gevoel dat de werkgroepen en het bestuur
steeds dichter bij elkaar komen en dat daarmee een betere
samenwerking ontstaat. Vooral tijdens de kerstviering voor
jeugdleden was deze samenwerking goed te zien en ook te merken
aan het aantal leden die naar het feest kwamen.
Natuurlijk werd er altijd al veel samengewerkt, maar binnen DWT
heersten er toch altijd een eilandjes cultuur, zeker bij de organisatie
van feesten.
2011 was voor het bestuur een turbulent jaar, met op de ALV een
wisseling van voorzitter en secretaris en een paar maanden na de
ALV het aftreden van de penningmeester. Gelukkig waren alle
vacaturen snel opgevuld en hebben we op dit moment een bestuur
van 7 personen. In het afgelopen half jaar heeft de nieuwe
penningmeester de financiën op orde weten te brengen en inzichtelijk
kunnen maken hoe we er als DWT voor staan. Tijdens dit werk
liepen we tegen veel verassingen aan. Vooral bij het controleren van
de contributie zagen we dat er (volgens onze administratie) een grote
groep was die niet de facturen betaalt. Al deze mensen hebben
afgelopen maand een herinnering gekregen met hoeveel ze DWT nog
schuldig zijn. Ik hoop dan ook dat deze mensen hun schulden alsnog
betalen of aantonen dat deze al betaald zijn.
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DWT is geen bedrijf, maar een sportvereniging. We zijn een
vereniging met als doel mensen met dezelfde sportieve interesse te
verenigen. Om dit mogelijk te maken besteden veel vrijwilligers hun
vrije tijd aan DWT. Een vereniging kan naar mijn inziens ook niet
bestaan op een andere manier. We zijn allemaal lid van DWT maar
zijn er ook voor DWT. Om dit te benadrukken ziet u hier de 10
geboden van de vereniging waar we ons allemaal aan dienen te
houden.

DE TIEN GEBODEN VAN 'DE WATERTRAPPERS'
Gebod nr. 1 :
Ieder lid van DWT (of diens wettelijke vertegenwoordiger) wordt
geacht zich te houden aan alle verplichtingen die het lidmaatschap
van de vereniging met zich mee brengt!
Gebod nr. 2:
Kom uw financiële verplichtingen na. Met andere woorden, betaal op
tijd uw contributie!
Gebod nr. 3:
Bedenk dat u te gast bent in het zwembad of het clubhuis. Gedraagt u
zich, daarnaar. Het spreekwoord zegt niet voor niets 'een goede buur
is beter dan een 'verre vriend'!
Gebod nr. 4:
De zwemsport is uw vrijwillige keuze. Bedenk echter dat
vrijwilligheid geen vrijblijvendheid inhoudt. Volg dus, ook in het
belang van het team regelmatig de trainingen en verschijn op tijd!
Gebod nr. 5:
Gedraagt u tijdens wedstrijden als een waardige vertegenwoordiger
van DWT en u merkt dat sportief gedrag en presteren goed samen
gaat!

4
Gebod nr. 6:
Zwemmen, verziek het niet! Met andere woorden, u wordt geacht
zich te houden aan de algemeen geldende normen en afspraken in het
sociaal-maatschappelijk verkeer, ook buiten verenigingsactiviteiten
om!
Gebod nr. 7:
Geef discriminatie, discriminerend gedrag en racisme geen kans. Het
is ontoelaatbaar en
asociaal en een DWT-lid onwaardig!
Gebod nr. 8:
Onthoudt u van wangedrag in woord (grof taalgebruik), daad
(vernielingen e.d.) en gebaar (provocaties e.d.)!
Gebod nr. 9:
Bij sport geen alcohol (en drugs)! Drink dus met mate en schenk
geen alcohol houdende dranken aan minderjarigen!
Gebod nr: 10:
Goed voorbeeld doet goed volgen! Bedenk dat u als (senior) lid een
voorbeeldfunctie heeft tegenover de jongere leden van DWT. Handel
respectvol en u wordt respectvol benadert!

Geslaagden zwemtrainers
cursus & official cursus
Bart, Krista en Roland zijn na een jaar opleiding geslaagd voor hun
zwemtrainer twee cursus. Tineke, Isabella en Daphne zijn geslaagd
voor hun official 4 trainers cursus.
Namens de werkgroep, trainers en zwemmers. Gefeliciteerd!
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Laatste afzwemmen 2011
Zaterdag 17 december hebben weer een grote groep kinderen
afgezwommen voor hun A, B of C-diploma.
Nadat ieder kind op volgorde stond en iedereen aanwezig was, werd
iedereen afzonderlijk verwelkomt door onze speaker Yolanda. Zij
heeft ook omgeroepen wat elke diplomazwemmer moest doen om het
desbetreffende diploma te kunnen bemachtigen.
Onder toezicht van de heer van de Veldt, gecommitteerde van de
KNZB, liet elk kind zien wat ze in de les geleerd hebben, en wat er
nu van ze werd verwacht om hun diploma te kunnen krijgen.
Gelukkig is iedereen weer geslaagd, zodat iedereen met een grote
glimlach naar huis kon.
De geslaagde kinderen zijn:

A-Diploma
1. Mohamed El Harchaui
2. Noor Schoorl
3. Iman Ben Haddi
4. Bodhi Post
5. Beau Lefferts
6. Lana Hoogenboom

7. Sylvie Nierop Groot
8. Ruben Rosaria
9. Lisa Kerkhoven
10. Nadine Straatman
11. Sophie Vellekoop
12. Borre Handgraaf

B-Diploma
1.Youssef Lazam
2. Isabelle Kloppers
3. Daniël Rensman
4. Mees de Tempe
5. Sjimmie Voorham
6. Marloes Pot
7. Yoel Tesfamariam

8. Pascalle Janssen
9. Romée Mooij
10. Jasmina Mousaoui
11. Sarah Zahedian
12. Jiry Saarloos
13. Chiara Garita
14. Nisrine Ben Haddi
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15. Paris Aguilera Zayas
16. Pilar Garita
17. Laura Huijsmans
18. Robin van Es
19. Vere Bethe

20. Lisa Weustink
21. T.J. Harthoorn
22. Mihaita Manolache
23. Jason Singh Jheeta

C-Diploma
1. Floor Algera
2. Step Scholten Linde
3. Kenan Coruz
4. Meike Zandvliet
5. Indy Kluver
6. Kaylee de Wildt

7. Zus de Kruijk
8. Bruce Lourents
9. Xara Dijkhuizen
10. Suus Zandvliet
11. Femke Bras
12. Daan Lefferts

Alle kinderen HARTELIJK GEFELICITEERD en heel veel
zwemplezier in 2012.

Van de clubhuiscommissie
Beste allemaal,
Uiteraard voor iedereen nog de beste wensen voor dit nieuwe jaar..
Graag informeren wij jullie hierbij hoe het op het moment met het
clubhuis gaat.
In de december maand hebben wij een drukke tijd gehad met het
verder opknappen van het clubhuis, zo heeft de tassenkast een
nieuwe lik verf gekregen. Daarnaast zijn we uiteraard de
accommodatie geweest voor wedstrijden, toernooien en feesten.
Foto's hiervan zijn te vinden op de verschillende Facebook pagina's.
We zullen ons best doen om de leukste foto's centraal op de DWT
Facebook te plaatsen.
De decembermaand en de nog aankomende maanden zijn behoorlijk
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donkere maanden. Helaas hebben wij als clubhuis ervaren dat hier
door sommigen goed gebruik van wordt gemaakt. Zo is er geprobeerd
om bij het clubhuis naar binnen te komen en is ons bord met het logo
van de club gestolen, deze hing naast de ingang van het clubhuis.
Daarom vragen wij jullie mocht je als laatste bij het clubhuis
weggaan of toevallig langskomen even een extra oogje in het zeil te
houden en verdachte situaties te melden bij ons. Verder horen wij
graag of jezelf last hebt gehad van narigheid in of rondom het
clubhuis. Hierbij moet je denken aan lastig gevallen worden of
diefstal van je fiets/andere goederen.
Doorgeven van deze informatie kan via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Graag tot in het clubhuis in het nieuwe jaar 2012,
Mitchell Hupkens

Synchroonzwemmen
Door Nicole
27 november was er diplomazwemmen in Zaandam. Er deden deze
keer maar twee verenigingen mee (wij en Alliance) en daardoor
waren er niet zoveel deelneemsters. Desondanks duurde het bijna
even lang als andere keren, omdat per diploma toch de hele lijst met
banen zwemmen, stuwen, figuren, spagaat opmeten en muziek
zwemmen moest worden afgewerkt.
Gelukkig was iedereen
geslaagd:
Basishoudingdiploma Kate
Zeilbootdiploma
Isabel
Balletbeendiploma
Noa, Charissa
Spagaatdiploma
Clémentine
Barracudadiploma
Brigit, Annemiek
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De laatste wedstrijd van 2011 was de Interkring Age 1 op 10
decemberin Veenendaal. Marijn en Hannah deden mee voor DWT en
haalden 42.833 en 40.263 respectievelijk.

Ondertussen werd er door iedereen hard getrained voor de
nieuwjaarsshow. Op 17 december hebben we het shownummer voor
de eerste keer voor publiekgezwommen tijdens het
diplomazwemmen op de zaterdagochtend en meteen de volgende dag
nog een keer tijdens het 40-jarig jubileum van de Planeet. Tijdens de
kerstvakantie hebben we doorgetrained om op tijd klaar te zijn voor
de Nieuwjaarsshow op 7 januari in Alkmaar. Tegen de tijd dat dit
clubblad verschijnt is de Nieuwjaarsshow al geweest. In het volgende
clubblad komt daarvan vast een uitgebreid verslag.

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
Het is alweer 2012 en er staat heel wat in de planning, maar eerst nog
even een korte terugblik naar december 2011.

Kerstfeest 2011
Op 27 december vond het kerstfeest plaats voor DWT'ers van 16+ in
het oh zo gezellige clubhuis. Het dak vloog eraf en de roddels gaan al
de ronde. De 28e was het kerstfeest voor de kleine zwemmers van
DWT en er waren wel 75 kinderen. Dit organiseerden wij samen met
synchroonzwemmen en de clubhuiscommissie. Het waren zeer
geslaagde kerstfeesten. De polocie bedankt alle vrijwilligers voor hun
inzet en gezelligheid!

Eindstanden
Uiteraard moet er ook nog even worden stilgestaan bij de eindstanden
van de eerste helft van de competitie. Hoe staat het ervoor?
Heren 1: 5e van de 12 teams
Heren 2: 5e van de 12 teams
Heren 3: 3e van de 12 teams
Heren 4: 10e van de 11 teams
Heren 5: 6e van de 11 teams
Dames 1: 5e van de 12 teams
Dames 2: 8e van de 10 teams
Pupillen <11: 8e van de 11 teams
Pupillen <13: 5e van de 8 teams
Aspiranten <17: 5e van de 9 teams
Alle teams heel veel succes de komende helft, nog even schouders
eronder! Heren 2, laat je niet gek maken door Heren 3 (zij spelen in
dezelfde competitie); er kan nog van alles gebeuren!

11

2012
Dan nu de eerste nieuwtjes voor 2012.
Op het moment van schrijven is de polocommissie druk bezig met
het poloboekje voor de laatste helft van het seizoen. De boekjes
liggen z.s.m. klaar in het clubhuis. Naar de verwachting zal dit in de
week voor de eerste wedstrijden zijn.
Voor de zekerheid de eerste wedstrijden:
Zaterdag 14 januari
W.nr

Niveau

Thuis

Aanv.

Verzam.

45378

NH.E1

Pupillen <11

De Reuring

Uit

18:30

18:00

45513

NH.D3

Pupillen <13

W Z&PC Purmerend

19:00

18:15

45718

NH.HE1

Heren 4

De Reuring 3

19:45

19:00

21844

D3.HE3

Heren 2

Heren 3

20:30

19:45

LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN
WEDSTRIJD PUPILLEN <11!

IVM

Uitwedstrijden
W.nr

Niveau

Thuis

Uit

Plaats en bad

Aanv.
16:30

21372

D3.DA1

SG.Amersfoort2

Dames 1

Amersfoort,
Sportfondsenbad

21186

D3.BJ2

AZVD

Aspiranten
<17

W ormerveer, De
W atering

18:00

21499

D3.DA3
A

Het Y 3

Dames 2

A’dam,
Sportfondsenbad
Oost

19:15

1756

B.H4A

Noordkop 1

Heren 1

Den Helder, De
Schots

19:30

45661

D3.HE3

KZC 4

Heren 5

Beverwijk,
Sportfondsenbad

19:45
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Minipolotoernooi VZV 15 januari
Het toernooi begint om 15.30u in zwembad De Heerenduinen. De
kleedkamers gaan open om 15.15u. Verzamelen bij het clubhuis om
14.45u.

Uitloop competitie
Eindhoven

vanwege

EK

waterpolo

Het Europese Kampioenschap waterpolo wordt gehouden van 16 t/m
29 januari in Eindhoven. De bond heeft besloten dat er in die periode
geen wedstrijden worden gespeeld. Deze competitiehelft zal dan ook
uitlopen. Houdt er daarom rekening mee dat de laatste wedstrijden
pas worden gespeeld op 12 mei en 2 juni 2012.

Pinkstertoernooi
Hoewel het nog een paar maandjes duurt voordat het jaarlijkse
Pinkstertoernooi er weer is, zijn de voorbereidingen alweer in volle
gang. De polocommissie heeft de organisatie van het toernooi uit
handen gegeven en een subcommissie in het leven geroepen die deze
taak op zich gaat nemen. Deze pinkstercommissie, onder leiding van
Rob Goedkoop en Pim Hendriks, zal met een frisse blik het toernooi
in een nieuw jasje gaan steken. Wij zijn in elk geval erg blij met hun
enthousiasme en kunnen niet wachten tot het zover is.
Dan rest mij verder nog iedereen een heel gelukkig, gezond en
gezellig nieuwjaar te wensen, maar vooral een sportief 2012 met
knallende uitslagen!
Namens de polocommissie,
Sabine

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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Nachtmarathon zwemmen
voor Serious Request in
Leiden
Door Michel.
Toen ik half november de zwemmers mailde met de uitnodiging om
op 23 een nachtmarathon te zwemmen van 20.00 tot 08.00 met
zwemmers, hoopte ik dat ik een team van 10 zwemmers van DWT
op de been kon brengen om te gaan zwemmen voor de Mama´s van
Serious Request. Op 1 december (de uiterlijke inschrijfdatum) had ik
alleen antwoord van Lloyd en Frank. Lloyd wilde graag meedoen en
Frank wilde ook wel meedoen als er niet voldoende zwemmers
waren. Helaas dus nog geen 10 zwemmers. Op 2 december kwam
Roland naar mij toe bij de ochtendtraining dat hij en Bart ook wel
wilden meedoen. Toen heb ik maar even Yvette gevraagd, die het
organiseerde voor de AquaFossielen (de oud studenten van de
studentenzwemvereniging AquaMania in Leiden), omdat we dan met
zijn 4-en waren of we niet samen met een andere vereniging samen
konden. Gelukkig kon dat want Ragnar een studenten vereniging uit
Rotterdam was met zijn zessen, zo kwamen op tien uit (Frank niet
meegerekend).
Zo rond half december begon Serious Request bij DWT ook te leven.
Op de bar stond een bus voor Serious Request en op 21 december
hebben de zwemmers op een woensdag avond zelf hun eigen training
kunnen bepalen door een afstand die ze graag wilden zwemmen te
kopen. In totaal hebben we met die training 46,67 euro opgehaald.
Ondertussen was Thijs (oud DWT-er die nu een jaar in Wales
studeert) ook toegevoegd aan ons team. We waren nu met vijf
zwemmers van DWT en vijf zwemmers van Ragnar.
Omdat we elkaar niet kenden hadden we met elkaar afgesproken om
met elkaar te gaan eten om 18.00 in Leiden, 2 uur voordat de
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nachtmarathon begon in de buurt van het Glazenhuis in Leiden. We
hebben elkaar gevonden in een sjofele kebab zaak. In plaats van vijf
zwemmers was Ragnar met 4 zwemsters, omdat één zwemmer met
een longontsteking was achtergebleven in Rotterdam. Het eten liet
op zich wachten en zodoende waren we bijna te laat voor de start van
de Nachtmarathon. We kwamen om 19.45 binnen in het zwembad de
Zijl waar om 20.00 uur de nachtmarathon begon. Daar in het
zwembad zat Frank al een tijdje te wachten met de zwemspullen.
Frank zou even gaan kijken en daarna weer weggaan, maar toen ik
hem vroeg of hij niet mee wilde zwemmen zei hij volmondig "Ja!" en
bleef de hele nacht. Hij is alleen even naar huis geweest om wat meer
zwemspullen op te halen. Dus we waren weer met zijn 10-en. Else,
Geertje, Lianne en Irene van Ragnar en Lloyd, Bart, Roland, Thijs,
Frank en Michel van DWT. Een mooi gemengd team.
Het eerste half uur van de nachtmarathon was een gezamenlijke
estafette. Mijn eerste start leverde meteen kramp op. Niet echt prettig
als je daarna nog twaalf uur moet zwemmen.
Met zijn 10-en hebben we bijna 1000 euro opgehaald voor Serious
Request. We dachten dat we veel opgehaald hadden, maar er was
zelfs een team dat meer dan 2300 euro had opgehaald. Er waren in
totaal 15 teams, waaronder teams van PSV en DWK die in de
hoofdklasse zwemmen en ook nationale toppers bij zich hadden, die
een week ervoor nog op de Europese Kampioenschappen hadden
gezwommen. Om dus in het kort te zeggen. We zouden de
zwemnachtmarathon zeker niet winnen om daarmee (als 1e prijs van
de meest gezwommen meters) de cheque van 14.600 euro, die we
met zijn allen bij elkaar hadden gezwommen, te mogen geven aan de
DJ´s in het Glazenhuis.
Naast het zwemmen van 12 uur met zijn allen, was het ook erg leuk
dat je met het ingezamelde geld als team kon bieden op acties om een
ander team dwars te zitten. Gedurende de nacht zwommen wij in
baan 6 samen met Wave uit Delft en een Aquamania team. Het
Aquamania team lag de hele nacht dicht bij ons in de buurt. Om ze
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dwars te zitten hebben we geboden op de veiling dat ze met een
plankje moesten zwemmen. De concurrentie was zo tussen ons
geboren. Toen wij wonnen en zij 10 minuten met een plankje
moesten zwemmen hebben wij vollebak ernaast 50 meters met ons
team gezwommen. Zo liepen we in 10 minuten 300 meter uit.
Natuurlijk kregen wij onze bied actie weer terug en moesten we rond
3 uur ´s nachts ineens 5 minuten met een waterpolobal zwemmen.
Met Frank, Lloyd en Michel als (ex)-waterpolo-ers was dit geen
probleem (ook al lag Lloyd te slapen en deze actie helemaal miste).
De tweede actie die wij wonnen gaven wij aan een team dat direct
boven ons stond, namelijk 10 minuten met paddles zwemmen. Dit
was grappig, omdat zij net bezig waren met een half uur lang 50
meters zwemmen. Dus zij moesten ineens daarmee stoppen en één
zwemmer 10 minuten laten zwemmen. Ochtends rond 6 uur kregen
we actie van AquaMania tegen ons. We moesten 10 minuten met een
dik T-shirt zwemmen. Erg zwaar, maar gelukkig konden we Roland
zo gek krijgen, die bijna zijn 10 minuten had vol gezwommen om
nog 5 minuten met T-shirt te zwemmen. We haalden hem uit het
water en lieten Lloyd even 100m zwemmen, zodat Roland het T-shirt
aan kon trekken. Na 5 minuten Roland nam Frank het over. Het
AquaMania team was niet slim bezig, want toen wij 10 minuten met
T-shirt zwommen hadden zij een langzame zwemmer in de baan. We
zijn ondanks het T-shirt nog 100m uitgelopen.
Rond 7 uur ochtends kwamen Meagaen en Anita kijken om Lloyd,
Frank en de rest te steunen, want na een hele nacht op te zijn geweest
wordt het zwemmen erg zwaar en vermoeiend. We hebben in 12 uur
tijd ongeveer 4 km per uur gezwommen om op een totaal van 48 Km
en 775 meter te komen en hiermee 11e te worden en Aquamania op
meer dan 600 meter te zwemmen.
PSV won de nachtmarathon door meer dan 61 Km te zwemmen in 12
uur. De grootste winnaars waren natuurlijk de Mama´s, die geholpen
worden door het Rode Kruis, door meer dan 8,6 miljoen bij elkaar te
krijgen en daaraan heeft DWT (met iets meer dan 200 euro) ook haar
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kleine steentje bijgedragen.
Aquamania heeft het stokje virtueel overgegeven aan Piranha, de
studenten vereniging uit Enschede, waar eind 2012 het Glazenhuis
komt te staan. Ik hoop dat we dan een volledig DWT-team op de
been kunnen brengen, want ik denk dat we allemaal kunnen zeggen:
"het was een mooi en geslaagd evenement met weinig slaap,
vermoeide spieren en mooie verhalen".

Clubrecord evenaring op
100m vlinderslag
Door: Michel
Afgelopen maand op 18 december zwom Roland Hoogendoorn
1.02.59 op de 100m vlinderslag bij de Meerkamp in ons eigen
Boerhaavebad en gaf zichzelf hiermee een mooi kerstcadeau. Hij
evenaarde het record van Frank Muylaert op bij jongens tot 18 jaar en

Recordhouders 100m vlinderslag Jongens onder 18 en Heren.
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heren. Hiermee evenaarde Roland een record dat al meer dan 30 jaar
staat. Frank zwom de 1.02.59 op de 100m vlinder op 21 juli 1979.
Bij de heren was het voor het eerst in 10 jaar dat er een record
verbeterd en bij de jongens tot 18 jaar was het zelfs meer dan 15 jaar
geleden dat er een record verbeterd/geëvenaard was.
Roland namens de werkgroep en hoofdtrainer. Gefeliciteerd, want we
weten dat je al het hele jaar op de 50 en 100m vlinderslag hebt zitten
azen! Toch mooi dat je in ieder geval één benaderd hebt. Dit jaar dan
wel de 100m vlinderslag helemaal halen bij de Heren.

Winter NK
Door Michel.
Op 2 december zijn we met een aantal Speedo zwemmers naar

Sophie, Kitha, Noëlia en Kenan op de foto met Wereld en Olympisch
Kampioen Inge Dekker
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Eindhoven gereisd om te kijken bij de Nederlandse
Winterkampioenschappen in het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion. De Nederlandse Kampioenschappen golden als

Met zijn allen bij de ingang van het Pieter van den Hoogenband
zwembad
kwalificatie voor het Olympisch Toernooi. Alle Nederlandse toppers
en ook vele buitenlandse toppers waren er.
De Speedo zwemmers keken hun ogen uit toen ze in het zwembad
waren. Er kunnen wel 1500 toeschouwers kijken en het is een
prachtig groot zwembad. In december 2010 is hier nog het EK
Kortebaan gehouden en binnenkort ook de EK Waterpolo.
We waren om 16.00 uur in het zwembad en om 16.30 begonnen de
eerste finales. We hebben enorm veel zwemmers heel goed
zwemmen en Katinka heeft uitgelegd wie ze waren en waarvoor ze
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kwalificeerde en veel belangrijker ze heeft veel uitleg gegeven over
techniek.
Rond 18.30 zijn we via de McDonalds naar huis gegaan, maar niet
voordat iedereen naar huis ging met een handtekening van Inge
Dekker (50m vlinderslag Wereldkampioen en Olympisch Kampioen
op de 4 x 100m vrijeslag 2008) en Fillipo Magnini (2 x Wereld
Kampioen op de 100m vrijeslag en brons op de Olympische Spelen
van 2004 op de 4 x 200m vrijeslag).

Sinterklaas
Op 3 december was de traditionele sinterklaasochtend na de ochtend
zwemtraining. Met chocolade, snoepgoed en een spelletje zijn alle
kado's verdeeld onder de zwemmers.
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Zuyderzee Masterscircuit
Te Almere (deel 2)
Door Corine Kalbfleisch
Op 20 november 2011 haalde Bart eerst mij en daarna Michiel af om
naar Almere te gaan voor de tweede wedstrijd in bovenvermeld
circuit. Peter, Michel, Yvette en Nikkel reden met een andere auto
naar het zwembad Almere-stad. Zowel op de heen als op de terugweg
hadden we mist. Om half één begon het inzwemmen en de wedstrijd
30 minuten later. De organisatie was in handen van zv “De
Aalscholver”. Het was gezellig druk en we ontmoeten weer veel
bekenden. Voor het eerst heeft DWT meegedaan met een estafette
(Mix 200+). Er werd hard gezwommen voor de punten. De
wedstrijden waren om ± half zes afgelopen en om kwart voor zeven
zette Bart mij thuis af.
Het was een sportieve dag!
De prestaties van de DWT-ers waren:
Peter
H24+
tijd
plaats
50 m
vlinderslag
0.30,00 min 3e
25 m
rugslag
0.15,62 min 3e + PR
25 m
schoolslag
0.16,80 min 4e + PR
Bart
H50+
200 m vrijeslag
2.43,30 min 4e +PR
100 m schoolslag
1.35,36 min 4e +PR
200 m wisselslag
3.19,88 min 6e +PR
Corine D55+
100 m rugslag
1.47,54 min 1e
100 m schoolslag
1.48,29 min 2e
200 m wisselslag
3.55,91 min 2e
Nikkel D45+
200 m vrijeslag
3.47,92 min 3e + PR
100 m rugslag
1.30,99 min DIS
100 m schoolslag
1.39,53 min 5e + PR
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Yvette D30+
200 m vrijeslag
2.38,51 min 2e
100 m schoolslag
1.25,54 min 1e + PR
Michiel H50+
100 m rugslag
1.41,92 min 4e
100 m schoolslag
1.39,86 min 5e
200 m wisselslag
3.34,89 min 7e + PR
Michel H30+
50 m
vlinderslag
0.32,09 min 3e
200 m wisselslag
2.39,08 min 3e
25 m
schoolslag
0.17,40 min 4e
4x50 m vrije slag
MIX 200+
Corine, Michiel, Bart en Nikkel 2.27,20 min2e

De Jeugdpen
Hallo ik ben Boris en ik ben 11 jaar.
Ik ben op waterpolo gekomen omdat
ik thuis niet veel te doen had. Toen
zei mijn vader 'Wat denk je van
waterpolo?'. Ik ging kijken. Met
suc-6 want ik zit er nu al vier jaar
op. En het is nog steeds heel gezellig
met het team (<13). Wij staan op
dit moment vijfde. Vorig jaar werden we vierde, misschien lukt dat
dit jaar weer. Voor de wedstrijden moeten we soms heel ver rijden,
op zijn verst 1 uur en een kwartier (dat is best irritant).
Als je een iPhone hebt is het handig als je de waterpolo app hebt!
Kun je alles bijhouden, ook DWT.
En ik geef de pen door aan: Daan!
Groetjes van mij (Boris dus)

Informatie
Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs
(voorzitter)
Charta 77 Vaart 155, 2033 BD Haarlem
tel.: 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
# Mieke Goedkoop
(secretaris)
Zeggelenplein 176, 2032 KG Haarlem
tel.: 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968

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
# Mitchell Hupkens
(voorzitter)
Muntstraat 4, 2034 LZ Haarlem
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
# Harrie van Geldorp
(voorzitter)
tel.: 06-39107531
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
# Eddy Roosen
(voorzitter)
Stephensonstraat 72, 2014KE Haarlem
tel.: 023-5258904
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Emile Schrijver
(voorzitter)
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12, 2033 ZV H`lem
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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