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Een voorzet van . .
De voorzitter.
In het clubblad van mei heeft een oproep
gestaan voor een nieuwe secretaris. Op dit
moment neemt Mieke Goedkoop nog de
zaken waar, maar ze heeft al een jaar
geleden aangegeven te twijfelen of ze het wel echt leuk vind. Ook
aangezien Mieke inmiddels weer voorzitter is geworden van de
Clubhuiscommissie, beginnen we als DWT wel erg veel gebruik te
maken van de DWT liefde en goedheid van Mieke. En vandaar dat ik
hoop met deze oproep dat iedereen weet dat DWT op zoek is naar
een nieuwe secretaris en wie weet is iemand van jullie geïnteresseerd
of weet iemand die geschikt is voor deze rol!
Bij de taken van een secretaris kun je bijvoorbeeld denken aan het
verwerken van alle inkomende- en uitgaande mail, het voorbereiden
van vergaderingen (samen met de voorzitter) en het beheren van de
bestuurstelefoon. Momenteel is Mieke nog steeds in functie als
secretaris en zij heeft aangegeven de nieuwe secretaris te willen
helpen in de beginperiode om ervoor te zorgen dat de overdracht
soepel verloopt. Mocht je interesse hebben of heb je vragen, stel deze
dan aan een bestuurslid of mail ons: bestuur@dwt-haarlem.nl.
Bij de JREZ is een nieuwe commissie opgestaan die erg voortvarend
te werk gaat, wat al heeft geresulteerd in een aantal nieuwe lesgevers!
We zijn nog wel druk opzoek naar een nieuwe uurleider voor de
vrijdag. We zijn de huidige uurleider Harrie van Geldorp erg
dankbaar dat hij extra zoektijd heeft gegevens en inmiddels zijn we
ook bezig met het CIOS en ook bij SRO.
Daarnaast kunnen we nog meer lesgevers gebruiken en zijn we ook
een stap verder met de cursus organiseren. Inmiddels is de cursus
verschenen op de website van de KNZB en is het wachten tot de
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KNZB instructeurs kan vrij maken zodat de cursus van start kan
gaan.
Mocht u vragen hebben over de cursus of graag mee willen doen, dan
kunt u contact opnemen met Jeroen Loerakker (bestuursfunctie Kader
& Opleiding) j.loerakker2@chello.nl of kijken op de KNZB website
onder opleidingen, niveau 2, elementair zwemmen.
http://www.knzb.nl/knzbvoor/trainers_coaches_begeleiders/niveau_2
/elementair_zwemmen
In de planning voor het eind van dit jaar staat ook de nieuwe website,
waarop het mogelijk moet worden om je aan en af te melden voor
deze digitale waterdroppels en die interactiever is met de facebook
pagina's. Ik begreep dat er inmiddels ook een DWT twitter account is
aangemaakt, zodat die ook aangesloten kan worden aan de website.
Jammer genoeg blijkt alleen de planning te optimistisch en gaat het
hoogstwaarschijnlijk niet lukken om de website dit jaar nog rond te
krijgen. We zullen naar verschillende mogelijkheden gaan kijken en
hopelijk is er volgende maand meer informatie.

Nationale Speedo dag 2012
Kenan en Sophie
De dag begon vroeg voor dat we bij Arnhem waren. Toen we er
waren was er een gedoe om je in te schrijven. We vielen in de
categorie minioren 3 en 4. Het was t/m minioren 6. We kregen allebei
een geel t-shirt met op de achterkant Nationale Speedo dag 2012 die
Kenan eerst nog verkeerd om deed. Toen begon het programma. Er
waren overal mensen in oranje t-shirts met dezelfde tekst erop. Aan
die mensen kon je alles vragen. We kwamen bijeen in een grote
gymzaal. Toen ging het licht uit en spot aan. Toen kwam de enige
echte Nick Driebergen!!! Hij vertelde hoe hij de top heeft bereikt.
Tenslotte mochten we vragen stellen. Sophie kwam als allereerste
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van alle kinderen. En haar vraag was: hoeveel medailles heb je? Zijn
antwoord was een stuk of 400!!! Kenan vroeg hoeveel nationale
records heb je? Hij zei, nu 4 of 5.
Na Nick gingen we Gymmen in een grote gymzaal. Wij mochten als
eerste trefballen. We deden het super. Maar Sophie en andere
kinderen waren bang voor de ballen dus ging ze tijdens het potje
lekker kwekken. Daarna deden we een soort parcours. Kenan vond
hier niks aan maar bij Sophie ging het wel.
Daarna gingen we naar de eetzaal. Het lunchpakket viel tegen maar
gelukkig hadden onze moeders zich goed voorbereid. Toen gingen
we de borstcrawl zwemmen met als trainer Joost Reijns!!! We
leerden veel over techniek, water verplaatsen en stand van zaken van
je armen. We deden ook een estafette. Joost Reijns zwom in rustig
tempo mee. Sophie zwom in baan 5 en Kenan in baan 2. Kenan
zwom tijdens de estafette met zijn rivaal van Aqua Novio '94 Tim
Korstanje. Ook Sophie met haar rivaal Kim Veerman. Kenan zwom
naast Joost Reijns. Toen we klaar waren kwamen we weer bijeen in
de gymzaal. En kwam een interview met Lennart Stekelenburg!!!
En ook hier hadden we vragen. Sophie kwam weer als eerste met de
vraag: hoe kan je het beste schoolslag zwemmen? Hij zei goed
stroomlijnen en je benen langzaam intrekken en dan weer snel naar
buiten. Kenan vroeg hoe de appartementen eruit zien in het
olympisch dorp? Lennart had deze vraag al verwacht en had een foto
bij zich van het olympisch dorp. Daarna mochten we een
handtekening vragen. Sophie wilde drie handtekeningen en dat
duurde dus wat langer.
Hierna gingen we terug naar de gymzaal en kregen we een workshop
capoeira, een dans met allemaal gekke bewegingen. Sophie lachte
zich een hoedje. Na de workshop kregen we een folder. Sophie wilde
zelfs handtekeningen van de leraren.
De dag was bijna afgelopen. We liepen terug naar de grote zaal en
daar stond een grote rij met andere kids die allemaal stonden te
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wachten op een handtekening van Lennart Stekelenburg. Op het eind
kreeg iedereen nog een nieuwe Speedo cap. De dag was afgelopen en
liepen terug naar de auto. Buiten kwamen we Joost Reijns nog een
keer tegen. Hij gaf ons een handtekening en Sophie vroeg nog een
knuffel van hem. Wow deze duurde twee minuten waarna hij Kenan
ook nog een gigantische knuffel gaf.
Een super geslaagde dag die we graag nog een keer willen beleven
dus betekent zoals altijd hard zwemmen bij de Speedo wedstrijden.

Sinterklaas
Hier een leuk bericht, op zondag 2 december zal sinterklaas met zijn
pieten in ons clubhuis op bezoek komen. Natuurlijk moeten er dan
wel kinderen zijn om dit feest te vieren. Alle kinderen tot en met 8
jaar zijn welkom. Het feest zal zijn van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden. Meer informatie volgt na
inschrijving. Wees er snel bij want we hebben plek voor 25 kinderen.
Alle papa's, mama's, broertjes en
zusjes zijn natuurlijk ook welkom
en zullen ook wat pepernoten
krijgen van de pieten. voor meer
informatie en/of inschrijving kunt
u mailen naar
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Tot dan!
Groetjes van de Sint en de
Clubhuispiet.

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 Waterpolocommissie
Door Jan Pieter
De bladeren vallen weer van de bomen, de wind doet weer vaak van
zich spreken, de ballen zijn weer opgepompt en de paal/lat is weer
veelvuldig geraakt. Oftewel..... het waterpolo seizoen is weer
begonnen! Alle teams hebben op dit moment hun eerste wedstrijden
gespeeld met allemaal wisselende resultaten. Maar dat mag de pret
niet drukken. De pupillen van DWT zijn goed op weg om er een
mooi seizoen van te maken! Ook heren 1 heeft zijn eerste wedstrijd
gewonnen terwijl dames 1 hun eerste wedstrijd verloren. Ook heren
2, 4 en 5 hebben al de nodige punten bij elkaar gesprokkeld.
Hieronder vind je nog wat aandachtspunten voor zowel de
wedstrijden als trainingstijden. Verder zijn er weer 2
wedstrijdverslagen van dichtbij.nl toegevoegd!

Trainingen
Voor de heren van heren 3, 4 en 5 die niet willen/kunnen trainen met
de herenselectie bestaat de mogelijkheid om, naast woensdag van 22
tot 23 uur, te trainen op vrijdag van 20.30-21.45. Dit is het
trainingsuur van de damesselectie.

Geen training op
Er zijn geen trainingen van 16:30-18:30 uur op de zondagen 16
december 2012 en 20 januari 2013 december in verband met
zwemwedstrijden.

Boetes
Ieder jaar krijgen we weer een aantal boetes van het kringbestuur. Dit
zijn boetes voor het onzorgvuldig invullen van de formulieren, niet
voldoende mensen met een W achter de tafel of boetes voor
wangedrag. Vul de formulieren alsjeblieft zorgvuldig in, de
competitieleider wordt steeds strenger en de boetes zijn zonde van
het geld.

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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Wellicht ten overvloede: boetes voor wangedrag worden altijd
verhaald op de speler.

Startkaarten
Als je een nieuwe startkaart hebt zorg er dan voor dat je die tekent. In
theorie is een speler onder getekende kaart niet speelgerechtigd en
ook niet verzekerd.

Dichtbij.nl
Heel vaak worden er leuke stukken geschreven op dichtbij.nl over de
waterpolo wedstrijden van DWT. Lees hier de ingezonden stukken:

Jongens en meisjes van waterpolo DWT Haarlem:
chapeau !!
HAARLEM - Zaterdag 29-09-2012 Waterpolo wedstrijd DWT Pupillen D2 < 13
jaar in het Boerhavebad. Mooie wedstrijd
tegen De Ham D2 met een hoog tempo, waarin
DWT het spel wist te domineren. Spelers van
DWT in het water van het Boerhavebad zijn
Fleur op doel, Boris, Milo, Daniel, Jens,
Janna, Itza, Jannus (met een wissel).
Eerste speeltijd.Als startschot knalt Boris de
eerste bal in het net, het is 1 - 0 voor DWT. En
als klap op de vuurpijl raast Milo er meteen
achteraan, het is 2 - 0voor DWT. De wedstrijd is amper 1 minuut aan de
gang en Milo scoort weer, het is nu 3 - 0 voor DWT. Boris scoort in de 3e
minuut, dit breng DWT alweer op 4 - 0. Milo strijdt tot het eind. Hij doet
vreselijk zijn best, maar helaas klinkt het eindsein een fractie van een
seconde voor dat de bal het net raakt. Deze telt dus niet mee voor de stand.
Tweede speeltijd. De tegenpartij scoort binnen het 1e kwart minuut. De
stand is nu : 4 - 1. Milo lijkt er zin in te hebben, hij brengt de stand weer
op: 5 - 1 voor DWT.
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Derde speeltijd. 2min en 40sec: Milo geeft Daniel een mooie voorzet tot
vlak voor het net, en Daniel tikt hem er in: 6 - 1 voor DWT. Op 3 minuten
en 27 seconden; scoort de tegenpartij voor de tweede keer. Het is nu 6 - 2
voor DWT.
Vierde speeltijd. Jannus scoort na 53 seconden de stand is nu 7 - 2. DWT
leidt nog steeds. Het is 1min 20sec: drie keer raden wie er nu weer scoort?
Het is Milo: hij brengt de stand op: 8 - 2. Goalie Fleur had het, buiten
enkele mooie reddingen na, erg rustig in het doel. Milo scoort: het is nu 9 2 voor DWT. Tenslotte scoort de tegenpartij nog. Wij gunnen hun dit
pleziertje. De eindstand wordt 9 -3.

Waterpolo pupillen DWT Haarlem en ZV Haarlem aan elkaar
gewaagd!
HAARLEM - De DWT pupillen onder
de 11 speelden zaterdag 29 september
om 18:30 in het Boerhaavebad in
Haarlem een thuiswedstrijd tegen ZV
Haerlem. Voor DWT speelden Kasper,
Kai, Minke, Quinten en Thomas mee,
en het team kreeg versterking van
Maarten.
Al in de eerste minuut scoorde Kasper het eerste doelpunt. Toch eindigden
de eerste 5 minuten op 3-1 voor ZV Haerlem. In het tweede deel scoorden
Maarten en Kai en in het derde deel zorgden Maarten en Kasper voor een
stand van 6-5 voor DWT. In de laatste 5 minuten wist Quinten in het doel
twee maal een bal mooi te stoppen en scoorde Maarten een mooi doelpunt
"om een hoekje". Met een goede voorzet van Kasper wist Maarten
uiteindelijk het laatste doelpunt van de wedstrijd te scoren en werd de
eindstand 8-7 voor DWT.
Het publiek genoot van een spannende wedstrijd waarin
beide teams om en om scoorden. Het was duidelijk dat DWT en ZV
Haerlem aan elkaar gewaagd waren!
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De JREZ, even voorstellen:
Wij zijn Sabine Roozen, Martine Rohling en Miranda de Ridder,
allen al jarenlang lid van DWT.
Martine geeft zwemles op de vrijdagavond en Sabine en Miranda
geven beide zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur zwemles en
vanaf nu zijn wij de JREZ.
Wij hebben dit stokje van Harrie, Isabel en Gerard overgenomen, wij
willen hen dan ook bedanken voor hun jarenlange inzet voor de club
en hopen dat wij het naar behoren kunnen overnemen.
Mocht u vragen hebben over de JREZ of over het leszwemmen bij
DWT, dan kunt u ons mailen op leszwemmen@dwthaarlem.nl , over
de zwemlessen inhoudelijk kunt u natuurlijk ook altijd de uurleiders
aanschieten tijdens de les.
Wij hebben voor zowel de vrijdagavond en de zaterdagmorgen apart
een lijstje gemaakt met belangrijke data, t.z.t. krijgt u ook nog een
briefje mee naar huis met wat bijvoorbeeld de eisen zijn voor het
zwemmen met kleding aan.
Dit lijstje geldt tot 1-1-2013
vr
5-okt zwemles
vr 12-okt zwemles
vr 19-okt zwemles
vr 26-okt zwemles
vr 2-nov zwemles
vr 9-nov zwemles
vr 16-nov zwemles
vr 23-nov zwemles
vr 30-nov zwemles
vr
7-dec zwemles
vr 14-dec zwemles
vr 21-dec zwemles
vr 28-dec zwemles

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
We gaan kijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
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Voor de zaterdagmorgen geldt deze lijst voor beide zwemlessen.
za 6-okt zwemles Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
za 13-okt zwemles
za 20-okt zwemles
za 27-okt zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
za 3-nov zwemles en er wordt gekeken wie er een badje verder
mag
za 10-nov zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
za 17-nov zwemles We gaan kijken wie er af mag zwemmen
za 24-nov zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
za 1-dec zwemles en er wordt gekeken wie er een badje verder
mag
za 8-dec zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
geen
za 15-dec
i.v.m. afzwemmen
zwemles
za 22-dec zwemles
za 29-dec zwemles

DWT 6e bij 1e competitieronde
Door Michel
De eerste ronde van vijf competitierondes was op zondag 30
september in Huizen. Dit jaar zwemmen we met nieuwe competitie
partners, die wat sterker zijn dan we gewend waren. We hebben het
enorm goed gedaan. Vergeleken met vorig seizoen zijn we bijna 250
punten (lees ruim 4 minuten) sneller dan vorig seizoen. We hebben
met zijn allen een 6e plaats gehaald.
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Heel veel zwemmers hebben meerdere Persoonlijke records
gezwommen. Dit waren: Tamara, Channah, Kithapat, Kenan, Kelvin,
Irvine, Ilir, Bido, Lloyd, Naofal, Julianne, Adia, Kim, Jody en Emre.
En er waren eerste plaatsen voor Zyco, Kenan, Anneloes en Roland.
En vele andere kleuren medailles. Een geweldige start van het
seizoen dus. Wij hopen als werkgroep dat jullie weer hard gaan
trainen voor de volgende competitiewedstrijd op 11 november. En
neem je lampion mee naar het zwembad, dan zullen we Sint Maarten
niet vergeten.
De uitslag van de eerste ronde:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Club
De Amer
De Futen
IJsselmeer
W atervlo
OEZA
DW T
Kon AZ 1870
Aquarius
De Reuring
Aquafit
ZV Utrecht
EZV
De Meerkoeten

Ronde 1
3048.50
3091.57
3132.55
3164.10
3187.20
3196.40
3232.48
3246.49
3249.36
3259.52
3334.81
3350.72
3427.20

Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 Totaal
3048.50
3091.57
3132.55
3164.10
3187.20
3196.40
3232.48
3246.49
3249.36
3259.52
3334.81
3350.72
3427.20

Bij de eerste competitie wedstrijd heeft Anneloes 4 clubrecords
verbeterd bij de dames:
50m vrijeslag
0.27.92 oude record: 0.28.60 (28-3-1993)
100m vrijeslag
0.58.35 oude record: 1.01.90 (6-12-1992)
50m schoolslag
0.35.54 oude record: 0.37.39 (15-6-2003)
100m wisselslag 1.07.83 oude record: 1.13.85 (6-1-2008)

Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
tel.: 0681480333
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens (voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie (Adreswijzigingen, Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Zwemwerkgroep
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
tel.: 06-39108782
Synchroonzwemmen
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwem uren
Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl. Zwemvaardigheid)
Uurleider: Merel Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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
donderdag 17.30 - 18.30 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
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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