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Verklaring van de KNZB:

We zijn diep getroffen door het ernstige voorval met fatale afloop,
dat recent aan een  vrijwilliger van de voetbalbond tijdens het
uitoefenen van zijn functie is aangebracht. We leven mee met het
gezin van Richard Nieuwenhuizen, dat zo plotseling uiteen is gerukt. 
We doen een sterk beroep op alle leden, die elkaar in
wedstrijdverband treffen, met respect om te gaan met alle
vrijwilligers die het bedrijven van sport, wekelijks mogelijk maken.
Hierbij gaat het om scheidsrechters, officials, juryleden en alle andere
direct betrokkenen bij onze sport. Wij vertrouwen erop dat dit
vreselijke incident met dergelijke onherstelbare gevolgen, door ons
allen met afgrijzen wordt verworpen. Wij willen dit gedrag op en
langs de sportvelden en zwembaden niet langer tolereren, en zullen
niet aarzelen krachtig op te treden, daar waar nodig. In de hoop en
verwachting, dat wij allen ons realiseren dat de vrijwilligers onze
zwemsport dragen en mogelijk maken. Mede daardoor ontstaat het
'veilige sportklimaat' dat wij met verve propageren en hiermee nog
eens extra onder de aandacht van onze verenigingen, spelers en
speelsters, trainers en coaches, alsmede ouders en supporters willen
brengen.

Een voorzet van . . .
de voorzitter.

Binnen het bestuur zijn er afgelopen jaar
verschillende mensen gestopt. Bart van de
Leijden is inmiddels ook gestopt. Zijn studie
heeft op dit moment een hogere prioriteit, wat een begrijpelijke keuze
is. Jammer genoeg hebben ook Jeroen Loerakker en Martin Belles
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aangegeven dat dit hun laatste termijn is en dat ze na respectievelijk 3
jaar en 4 jaar terugtreden uit het bestuur. Hierdoor komt (als er niks
gebeurd) het totaal aantal bestuursleden tijdens de ALV uit op 3.
 
Statutair gezien is er een minimum van 5 bestuursleden noodzakelijk,
maar een aantal van 7 is wenselijk. Het liefst is het bestuur een
afspiegeling van de vereniging en is het wenselijk dat alle
sporttakken en het leszwemmen wordt vertegenwoordigd. Dit lukt
niet altijd en vooral de laatste jaren is het overgrote deel waterpolo.

We willen hierbij dan ook een oproep doen naar nieuwe
bestuursleden! Weet u iemand die een geschikte kandidaat is of wilt
u zelf een keer mee vergaderen om te zien hoe het allemaal gaat,
neem dan aub contact met ons op!

Omdat het bestuur op het moment met een tekort zit kunnen een
aantal taken niet worden opgepakt. Op het moment houden we ons
voornamelijk bezit met dagelijks bestuur en lopende zaken. Een
voorbeeld van een taak die op de lange baan staat is de website. Het
doel was om dit jaar een nieuwe website te lanceren waarbij er meer
contact is via social media om de betrokkenheid met de club te
vergroten en hierop zou ook het smoelenboek worden geplaatst. 

Verder wil ik iedereen alvast een fijne
kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar!
En hopelijk tot op de nieuwjaarsreceptie van 6 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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Nieuwjaarsreceptie
DWT

Zondag 6 januari

Het clubhuis is open van
half 5 tot half 7

Vrij zwemmen is van
half 5 tot half 6
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Van het leszwemmen

Hallo allemaal,
Ook deze keer kan de jeugdcommissie  u weer heugelijk nieuws
meedelen:
De JREZ is weer uitgebreid: Sanne Ooms komt ons versterken !
Ondertussen zijn we dus  met vier, dus er is altijd wel iemand in de
buurt om aan te schieten voor vragen. Ziet u ons niet dan kunt u altijd
mailen naar: leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Ook willen wij u (nogmaals) attent maken op de huisregels  in de
zwembad:
• Vaders kleden hun zoon/dochter om in de HEREN kleedkamer, en

moeders hun zoon/ dochter in de DAMES kleedkamer.
• In het Boerhaavebad mogen alleen de 1e en 2e kleedkamer (vanuit

het clubhuis gezien) gebruikt worden
• In de Planeet gebruiken we kleedkamer 5 + 6 of eventueel de

kleine hokjes
• Ouders blijven aan de kant, voor vragen kan aan het einde van de

les  de uurleidster  of zwemleerkracht geraadpleegd worden
• Het is niet toegestaan om in het zwembad foto- of video-opnames

te maken. Wilt u toch graag een keer een foto van uw zoon of
dochter nemen, komt u dan even naar de uurleidster om dit te
vragen, maar wilt u deze dan niet verspreiden via internet  ?

• Er wordt niet gerend in het zwembad.

Dan hierbij weer een overzicht van de lessen:

Vrijdagavond
vr 7-dec zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 14-dec zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 21-dec zwemles  

vr 28-dec geen zwemles  

vr 4-jan geen zwemles  

vr 11-jan zwemles  Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
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vr 18-jan zwemles  

vr 25-jan zwemles Briefjes uitdelen, voor het zwemmen met kleren 

vr 1-feb zwemles
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen,

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

vr 8-feb zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 15-feb zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 22-feb zwemles We gaan kijken wie er af mag zwemmen 

Zaterdag
za 1-dec zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

en er wordt gekeken wie er een badje verder mag

za 8-dec zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

za 15-dec geen zwemles i.v.m. afzwemmen

za 22-dec zwemles  

za 29-dec geen zwemles  

za 5-jan Zwemfeest Verdere info volgt nog.

za 12-jan zwemles Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

za 19-jan zwemles  

za 26-jan zwemles  

za 2-feb zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

en er wordt gekeken wie er een badje verder mag

za 9-feb zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

za 16-feb zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

za 23-feb zwemles We gaan kijken wie er af mag zwemmen 

Dan als laatste:

HELE FIJNE FEESTDAGEN 

EN EEN SPETTEREND 2013



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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Informatie Junior-Pro uur

Beste zwemmers en ouders,

Het komt nu echt dichterbij: Het
diplomazwemmen! 25 januari gaan
de kinderen die uitgezocht zijn op
voor hun zwemvaardigheid 1, 2 of
3. Even alle informatie over het diplomazwemmen op een rij:

Uitzoeken 
In de planning staat dit als 'kijken'. Vrijdag 7 december word er
gekeken wie er mag afzwemmen. KNZB gediplomeerde uitzoekers
gaan van alle kinderen beoordelen of de kinderen de slagen en
technieken voldoende beheersen om door te gaan naar het volgende
diploma en klaar zijn om af te zwemmen. Omdat niet iedereen die
vrijdag er altijd kan zijn hebben we een tweede uitzoekdag gepland,
meteen die week erna, vrijdag 14 december. 

Zwemmen met kleren
Om goed voor dit diploma te oefenen hebben we dit keer voor het
eerst gezegd dat alle kinderen met kleren aan zwemmen moeten
oefenen. Dus behalve de plus- groep met alle diploma's, gaan alle
kinderen van zwemvaardigheid 1, 2 en 3, de eerste 10 minuten van de
eerste les die zij hebben, inzwemmen met kleren aan. 
Dus niet vergeten: kleren meenemen, alle lessen tot en met het
diplomazwemmen!
De kledingseisen:
- Zwembroek/ badpak
- Lange broek
- T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
- Schoenen: gymschoenen of waterschoenen, surfschoenen zijn

niet toegestaan.
- Plastic tas
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Diploma zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Dit zijn officiele KNZB-diploma's met een parcour dat ook door de
KNZB samengesteld is. De diploma's zijn het vervolg op de bekende
ABC-diploma's. Het diplomazwemmen is 25 januari.

Diplomazwemmen 3+
Al de kinderen alle diploma's gehaald hebben, komen ze in de
Plus-groep. De kinderen kunnen zich nog even oriënteren op hun
mogelijk toekomstige watersport. Het komende diplomazwemmen
gaat de eerste keer worden dat er een diploma komt voor deze groep!
Het enige echt DWT-diploma! Het diploma is nog in de maak, maar
wel is bekent dat het diploma meer gericht word op de sporten en het
reddend zwemmen. Je zwemtijden komen er op te staan, je behaalde
technieken en nog veel meer! Het niveau is anders en hoger als dat er
bij zwemvaardigheid verwacht word, maar dat maakt het een extra
uitdaging hem te halen!
Ik hoop dat u hierbij voldoende geïnformeerd bent over het
diplomazwemmen, mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd
telefonisch of over de mail bij mij terecht. Ik loop ook elke vrijdag
rond in het zwembad.

Merel Visser
Mob: 06 27490979
Mail: merelvisser93@hotmail.com 

Jaarplanning 2012-2013
September Oktober November 

7 1 5 5 2 Demo

14 2 12 6 9 1

21 3 19 7 16 2

28 4 26 Herfstv. Demo 23 3

30 4 
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December Januari Februari

7 kijken 4 Kerstvakantie 1 1

14 Kijken 11 6 8 2

21 5 18 afzwemles 15 3

28 Kerstvakantie 25 afzwemmen 22 Voorjaarsvak

zwem activit.

Maart April Mei

1 4 5 Demo 3 Meivak. 4 

8 5 12 1 10 kijken

15 6 19 2 17 kijken

22 7 26 3 24 5

29 Goede vrijdag

demo 

31 6

Juni Juli 

7 7 5 les

14 afzwemles 12 Zomervak.

21 afzwemmen

28 les 

Let op:
Geen zwemmen in de kerstvakantie!

Uitzoeken/kijken wie er mag afzwemmen:
Vrijdag 7 december
Vrijdag 14 december

Afzwemmen:
Vrijdag 25 januari
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ZATERDAG 5 JANUARI 
 

Voor alle kinderen die leszwemmen bij
DWT 

ZWEMFEEST !
 

Iedereen is welkom in de Planeet van
8.30 - 9.30 uur

Wat we gaan doen verklappen we nog
niet !
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Oproep: word lid van de
ledenwerfcommissie

We zijn hard op zoek naar ouders van jeugdleden die de
ledenwerfcommissie willen versterken. Heb je interesse, mail dan
naar tessa_wijckmans@hotmail.com. 

Als ledenwerfcommissie streven we ernaar om met een gemengde
groep mensen te werken, afkomstig uit alle DWT-sectoren. Op die
manier werken leszwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en
wedstrijdzwemmen samen om voornamelijk jeugdleden te werven, te
behouden en de doorstroom tussen de verschillende sectoren en
leeftijdscategorieën te  bevorderen. 

Ongeveer 1x per maand houden we een vergadering. We zijn op het
moment bezig met zaken als: Jeugdsportpas, verspreiding flyers en
posters van DWT, bevorderen doorstroom van leszwemmen naar
sportsectoren, contact onderhouden met andere aanbieders van
leszwemmen, geven van clinics, bezoeken van sportbeurzen en
sportdagen etc.

We horen graag of je ons wil komen helpen!

De ledenwerfcommissie
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DWT 4e bij 2e
competitieronde
Door Michel

De twee ronde competitieronde werd gehouden op Sint Maarten (11
november) in Amstelveen. We hebben hier naar een 4e plaats overal
gezwommen en zijn ook gestegen naar de 4e plaats. Er is over het
algemeen ontzettend goed gezwommen door de zwemmers. Er zijn
40 persoonlijke records gezwommen en ook vele medailles behaald.
Ook waren er een aantal disqualificaties op het rugslag keerpunt
(terwijl deze nog geoefend is op de zaterdagtraining). We gaan mee
aan de slag tijdens de trainingen.
Er werden dikke persoonlijke records gezwommen door: Nouafal,
Kelvin, Kenan, Irvine, Kithapat, Ouassima, Zyco, Maarten,
Abdelraham, Sophie, Emre, Rosalie, Daphne, Hugo, Lana, Kim B,
Kim S, Romy en Jody. 
De nummers 1 t/m 3 gaan promoveren dit seizoen.  Dat wordt
bikkelen op 20 januari in ons eigen zwembad.  En nog thanks naar
Yvette die heel veel zwemmers op de video heeft gezet. Hier staan
veel aanwijzingen die we kunnen gebruiken in de trainingen.

De uitslag van de tweede ronde: 

Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal

1 De Amer 3048.50 3359.78 0 0 0 6408.28

2 De Futen 3091.57 3357.97 0 0 0 6449.54

3 OEZA 3187.20 3264.97 0 0 0 6452.17

4 DWT 3196.40 3359.69 0 0 0 6556.09

5 IJsselmeer 3132.55 3435.19 0 0 0 6567.74

6 Aquarius 3246.49 3338.20 0 0 0 6584.69

7 Watervlo 3164.10 3428.03 0 0 0 6592.13

8 Kon AZ 1870 3232.48 3393.58 0 0 0 6626.06

9 De Reuring 3249.36 3519.23 0 0 0 6768.59

10 Aquafit 3259.52 3562.02 0 0 0 6821.54

11 EZV 3350.72 3516.17 0 0 0 6866.89
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Club Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal

12
Zwemvereniging

Utrecht
3334.81 3635.21 0 0 0 6970.02

13 De Meerkoeten 3427.20 3613.98 0 0 0 7041.18

Nicole en Sandra slagen
voor Tijdwaarnemer 4 cursus
Door: Michel

Op zaterdag 25 november zijn Nicole (moeder Adia) en Sandra
(moeder Kelvin) geslaagd voor hun tijdwaarnemer 4 cursus. Hiermee
hebben we er weer twee tijdwaarnemers bij, want zonder
tijdwaarnemers kunnen we geen wedstrijden zwemmen! Geef je als
ouder ook op om tijdwaarnemer te worden, we kunnen er namelijk
nooit genoeg van hebben.  Toen Nicole thuis kwam stond er een
enorm mooie taart voor haar te wachten.
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Clubrecord voor Kenan 100m
schoolslag
Door Michel

Op zondag 25 november heeft Kenan zijn tweede clubrecord
gezwommen voor 10-jarigen. Dit maal verbeterde hij de 100m
schoolslag met dik 3 seconden het clubrecord van 1.39.76 naar
1.36.62. 
Dit record stond meer dan 12 jaar.

Zuyderzee Masterscircuit
deel 3 te Almere.
Door Corine Kalbfleisch

Op 18 november 2012 haalde Michel mij om half twaalf af om naar
Almere te gaan. Yvette ging op eigen gelegenheid. Heel jammer dat
Michiel zich ziek meldde.
Goed op tijd arriveerden wij bij het zwembad "Almere-Stad". Nadat
wij het programma ingekeken hadden, zijn wij aan omkleden en
inzwemmen. Het was heel erg druk en warm in het zwembad.
Meteen na het inzwemmen, moest ik aan de start verschijnen voor de
100 m. rugslag.
De organisatie was in handen an Z.V. "De Aalscholver". Het was een
gezellige wedstrijd met heel veel series. Om kwart over vijf na de
afsluitende estafette waren de wedstrijden ten einde. Tegen zes uur
werd ik thuis afgezet.
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De uitslagen van. ons waren:
Yvette D 30+:tijd:
200 m. Vrijeslag in 2.43,45 min. le pl.
100 m. rugslagin 1.25,80 min. 4e pl.
Michel H 30+:
200 m. vrijeslag in 2.30,29 min. 4e pl.
100 m. rugslagin 1.19,46 min. 3e pl.
Corine D 60+:
100 m. rugslagin 1.51,13 min. 2e pl.
200 m. wisselslag in 3.58,32 min. 2e pl.
100 m. schoolslag in 1.48,77 min. le pl.

Jarige Corine

Corien was al jarig
geweest, maar het is
vrijdag, 16 november,
alsnog gevierd. Na het
zwemmen
kwam ze in het clubhuis
e n  w e r d  e r  e e n
verjaardagslied gezongen.
Daarna kreeg ze kado's
en heeft iedereen lekker
w a t  g e g e t e n  e n
gedronken. Zoals je je kan
voorstellen vond iedereen
het hartstikke leuk!



Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren

JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van
Eigenaren in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL
Administraties B.V. ruim 90 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a.
Haarlem, Heemstede, Hillegom, IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).

Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:

• Professionaliteit (30 jaar ervaring)
• Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
• Optimale service en dienstsverlening

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging
van Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:

JVL Administraties B.V.
Hulswitweg 27A
2031 BG  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl



  20

WATERPOLOCAPS te koop

Beste polovrinden,
Vanaf nu zijn er weer nieuwe capjes te koop! Voor 25 euro krijg u
een witte en een blauwe van hetzelfde nummer. Mail hiervoor David,
daviddeloor@hotmail.com, of spreek hem aan als je hem ziet! De
volgende nummers zijn nog beschikbaar: 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 & 13.
Wacht dus niet te lang met bestellen.

Van de Polocie

Nu de eerste sneeuw weer is gevallen, kunnen wij voorzichtig de
balans op gaan maken van de eerste seizoenshelft. Hoewel er voor
sommige teams nog veel kan veranderen, staat DWT er op dit
moment als volgt voor:
Pupillen < 11: 4e
Pupillen <13 A: 5e 
Pupillen <13 B: 7e 
Aspiranten <17: 4e 
Dames 1: 10e 
Heren 1: 4e 
Heren 2: 10e 
Heren 3: 11e 
Heren 4: 6e 
Heren 5: 7e 
Op dames 1 en heren 2 en 3 na, helemaal niet zo slecht dus. Zeker als
je bedenkt dat bij de herindeling van de regio's en de bond de meeste
teams zijn gepromoveerd. Hiervoor is een extra compliment op zijn
plaats voor heren 1, die na promotie naar de 3e klasse zich op zo'n
hoge plaats weten te handhaven. Ook de jeugd gaat beter dan dat we
wel eens van DWT zijn gewend. Graag willen wij de lager staande
teams een hart onder de riem steken en ze veel succes toewensen met
de nieuwe helft. De definitieve tussenstand kan natuurlijk pas worden
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opgemaakt in de januari-uitgave. 
Tot slot zou ik de ouder en de jeugdige lezer graag willen wijzen op
het aankomende kerstfeest zondag 23 december. In dit clubblad zijn
daarvan zowel de brief als een infostukje te vinden. Komt allen, want
het beloofd een onvergetelijke dag te worden! 

Namens de polocie vanuit Delft,
David de Loor
 

Geen training op
Beste jeugdpoloërs, ouders, aanvoerders en trainers,
De data waarop geen training is:
Vrijdag 21 december is de laatste avond dat wij in 2012 in het
Boerhaavebad terecht kunnen.
Maandag 7 januari is de eerste dag dat wij in 2013 in het
Boerhaavebad terecht kunnen.
Er is ook geen training op zondag 16 december en 20 januari ivm
wedstrijdzwemmen.

Vacature: ledenwerfcommissie
De ledenwerfcommissie is hard op zoek naar ouders/
vrijwilligers/opa's/oma's/tantes/ooms etc. die de commissie willen
komen versterken.
De ledenwerf commissie houdt zich bezig met het werven van
voornamelijk jeugdleden voor alle sectoren van DWT (leszwemmen,
synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo). Dit om de
doorstroom tussen de verschillende leeftijdscategorieën te
waarborgen. In deze commissie zitten leden/ouders van leden uit alle
sectoren. We werken samen om DWT-breed het aantal jeugdleden uit
te breiden. Enkele zaken waar we ons als ledenwerf commissie mee
bezig houden zijn: het verspreiden van poster en flyers van DWT, het
organiseren van (mini)toernooitjes, naamsbekend DWT vergroten via
sociale media, het organiseren van Jeugdsportpas voor
basisschoolleerlingen etc.
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Als commissielid heb je ongeveer één keer in de week vergadering en
voer je enkele taken uit (afhankelijk van tijd en mogelijkheden van
elk lid).
 
We horen graag of je ons komt vergezellen. Voor vragen en
aanmelding kun je mailen naar tessa_wijckmans@hotmail.com.

Spreekbeurttas
Spreekbeurten, ze zijn niet altijd leuk, maar het moet nu eenmaal
gebeuren. Probeer het dus zo leuk mogelijk te maken en houd je
spreekbeurt over waterpolo! We hebben een prachtige tas klaarliggen
met informatie, tips, capjes, ballen en nog veel meer. Vraag ernaar bij
een van je trainers!

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

Waterpolo: DWTd1 uit tegen ZV de Zaan
25 november 2012  
HAARLEM - Koploper ZV de Zaan ontving
onze eigen DWTd1 onder de 13 jaar.

Zou DWT voor een verrassing kunnen
zorgen? Zaterdag 24 november mocht
DWTd1(<13>) aantreden tegen de nummer 1
op de ranglijst, ZV de Zaan. Gezien de
ranglijst waarop DWT op plaats 4 staat, geen onmogelijke pot op
voorhand. Hier zou eventueel gewonnen kunnen worden in zwembad
De Slag1 in Zaandam.
Door Danny van der Putten

Dankzij versterkingen van Milo en Patrick beschikte DWTd1 over
tenminste een wissel. Het team bestond zaterdag verder dan ook uit:
Dana(goal), Iris, Meagan, Hannah, Daan en Quinten.
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10 minuten voor de wedstrijd stond het team van ZV de Zaan al flink
in te zwaaien en op te warmen waar DWTd1 de beoogde tactiek
doorgebrieft kreeg van coach Johan Selles. Na de nageltjescontrole
gingen beide teams het water in voor wat een spannende pot
beloofde.
Het is de eerste keer tijdens deze competitie dat DWTd1 tegen dit
sterke team bestaande uit 10 speelsters speelde. Al snel na het
startsignaal blijkt dat ZV de Zaan wel aan wedstrijd zwemmen moest
doen want het hele team was op een lijn heel snel op de helft van
DWT. De bal was dan ook bij elk startsignaal telkens voor hen. Een
verder overrompelende eerste aanval resulteerde vervolgens dan ook
direct op een benutte doelpoging: 1-0 en DWT moest wakker
geschud zijn. De opbouw van DWT verliep zoals altijd rustig en
bezonnen: Dana kijkt bij wie zij de bal kwijt kon en dan met een
verre inworp Iris zien te bereiken. Maar de verdediging van ZV de
Zaan sliep niet en onderschepte. De hierop volgende aanval verliep
zeer gesmeerd en al snel moest Dana de bal over de goal tikken.
Tijdens de aanval leed DWT onnodig balverlies en zorgt Daan met
zijn uitstekend verdedigende werk ervoor dat een doorgebroken
speelster niet
aan een doelpoging toekwam. 
Met een vlotte opbouw ging de bal via Iris naar Meagan en eindigde
het goede schot op het Zaanse goal via de vingertoppen van hun
goalie op de lat. Na wederom een snelle opbouw van ZV de Zaan
gleed de bal over het water net onder Dana d'r arm door het goal in:
2-0. Wanneer Meagan vervolgens Milo met de bal bereikte ging hij
vlot voor een punt voor DWT maar werd er goed verdedigd en zag
hij zijn doelpoging te zacht in de handen van de goalie eindigen. Het
eerste kwart sloot af met een 2-0 stand voor de thuisploeg.

Direct na aanvang van het tweede kwart liet Dana haar kwaliteit als
goalie zien: bal klemvast en meteen uitzien naar een
countermogelijkheid: Daan ligt vrij en met een prachtige lobbal fopt
hij de keepster van ZV de Zaan: 2-1. Meagan leek hierdoor getipt en
deed even later een zelfde poging maar helaas ging deze bal over de
goal. Dana voorkwam daarna in eerste instantie een derde goal door
de bal naast te slaan maar even na de uitworp kwam daar toch weer
een snel doorgebroken speelster laten zien waarom ZV de Zaan
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bovenaan staat: 3-1 einde eerste helft.
Tijdens de theepauze een onderhoud door Johan om toch de schade
beperkt te houden, het moest kunnen. Bij het ingaan van het derde
kwart lieten Hanah en Daan hun kwaliteiten als verdedigers zien en
voorkwamen zij dat de stand snel zou uitlopen. Even later laten twee
snel uitzwemmende speelsters van de thuisploeg de verdediging en
de goalie van DWT kansloos zijn: 4-1
Door onnodig balverlies riep DWT vervolgens het noodlot over zich
uit en kreeg het de een na de andere aanval te verwerken met soms
wel heel snelle en snoeiharde d1oelpogingen. De 5-1 en 6-1 zijn snel
gemaakt waarbij de laatste zelfs in het fluitsignaal viel. Voor het
laatste kwart sprak Johan de spelers nog een laatste hoop toe en het
leek te werken. Quinten verdedigd steeds beter en door terug op Dana
te spelen ontstaat er rust. Helaas kon Dana de bal niet bij een vrije
medespeler plaatsen door uitstekende dekking door de koploper. ZV
de Zaan bleek te sterk. Milo kreeg een paar vrije ballen tegen en liep
zelfs wat waarschuwingen op en zelfs Meagan kreeg een tijdstraf,
frustratie? Kortom, DWTd1 was een maatje te klein voor het degelijk
en snel spelende ZV de Zaan en de wedstrijd eindigde daarom in 8-1
in het voordeel van de koploper. Geen schande voor DWTd1, het was
een leuke wedstrijd om te mogen zien. 

Spannende wedstrijd, Sterke tegenstander
02 december 2012  

HAARLEM - Zaterdag 01-12-2012 DWT waterpolo Pupillen < 13
jaar. Spelers in het veld zijn: Boris, Milo, Daniel, Jens, Janna,
Ouassima,Thomas. Tegenpartij is ZV de Zaan in Zaandam.
1e speeltijd - Thomas op doel: De eerste aanval op het doel van DWT
vond reeds na 40 seconden plaats, gelukkig ging de bal over het net !
Maar na 1min-14sec wist de ploeg uit "de Zaanstad" de stand op0 -1
te brengen. Na 2min. 10sec wederom een aanval op het doel van
DWT ! gelukkig werd de aanval geblokt door Danielen Thomas. 3
min . Milo in de aanval,.. helaas op de lat !! 3min en 15 sec de beurt
is weer aan de Zaandammers:0 -2.3 min 25sec. nogmaals een actie
van Milo, helaas weer de lat ! Na 3 min en 45sec volgt de volgende
aanval. "ZV de Zaan" staat voor met :0-3.
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2e speeltijd - Thomas op doel; 40 seconden speeltijd: "ZV de Zaan"
in de aanval, gelukkig weetThomasde bal te blokkeren en behoedt
zijn ploeg voor een
tegenpunt.We spelen alweer 1min en 35 min. Boris passt de bal
naarMilo
en Milo scoort !! het is 1-3. Eindelijk ! Helaas is de vreugde van
korte duur; de Zaanstrekers scoren in de 1min.53 sec. de stand is:1-4
en ze scoren nog een keer in de 2 min.7e sec. De stand is1-5. 2 min.
49 seconde Milo scoort weer ! Dit brengt de stand op2-5 ! Gelukkig
!! 2 min 55 weer voor.. "Zaanstad..". het is nu 2-6. Maar let op Boris
is er ook nog, Boris brengt de stand op3-6
en Milo doet het na 3 min.47 seconden dunnetjes over: Het is 4 -6..
We lopen in …. Helaas 4min. 53 sec. Zaanstad scoort wederom . We
eindigen de 2e speeltijd met een stand van:4 - 7
3e speeltijd - Jens op doel: Speeltijd is 54 sec.Daniel passt op Milo
en Milo scoort ! Mooooii…Het is5-7 nog maar een verschil van 2
punten !! 1 min 40 sec. Een tegenaanval van ZV de Zaan ! Mooi
geblokt doorJens ! gelukkig ! 1 min 52sec. aanval van Milo…
tevergeefs…1min.55 sec wederom een aanval van Milo maar dit
loopt helaas vast in de goede verdediging uit de stad van "Verkade"
en "Albert Heijn".2min.40 sec. Ook onze meisjesOuassima enJanna
doen
het heel goed, helaas weet Janna net niet te scoren. 3min Milo raakt
geblesseerd, maar de wedstrijd gaat gewoon door !!! verkade… eh
"ZV de Zaan" haalt voordeel uit het feit datMilo vleugellam geslagen
is…en5-8 is het nu, weer 3 punten achterstand !! 3min 8 sec. weer
een doelpunt tegen DWT….5-93min 39 seconde gezamenlijke actie
vanBoris en Milo de stand is nu 6-9 !! Speeltijd is bijna om Jens weet
een aanval van Verkade,..Albert heijn. Uuh sorry "ik bedoel "ZV de
Zaan" te verijdelen en houd de bal buiten het doel. De 3e speeltijd
eindigt met 6-9 voor "ZV de Zaan".
4espeeltijd - Jens op doel: 1min.10 seconde mooie redding van Jens.
2min.54sec. Milo in de aanval…bijna,.. 3min.18sec. wederom Milo
in de aanval zonde, de verdediging is te sterk ! 3e min. Weer een
mooie redding van Jens !! goed zo houd de ballen buiten !! 3min 9
sec. helaas."ZV de Zaan" uit Zaanstad heeft niet alleen goede
verdedigers maar ook goede aanvallers ! de stand is: 6-10.
Wij eindigen met een stand van 6 - 10.
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Jongens en meisje van DWT : goed gestreden ! Wij zijn trots op
jullie. Helaas "ZV de Zaan" was een sterke tegenstander ! De
wedstrijd eindigt met een eindstand van 6- tegen 10 in het nadeel van
DWT..
 

DWT Pupillen <11 helaas niet opgewassen tegen
ZV de Zaan

HAARLEM - Zaterdag 1 december speelden de pupillen onder de 11
jaar een thuiswedstrijd tegen ZV de Zaan. DWT was
vertegenwoordigd door Diego, Donnie, Kai, Kasper, Minke, Naufal,
Quinten en Thomas.
In het eerste deel van de wedstrijd scoorde ZV de Zaan na amper 40
seconden al hun eerste doelpunt. Een minuut later wist Thomas de
doelkeeper een volgend mogelijk doelpunt te verhinderen.
Tijdens de volgende 3 spelminuten speelt DWT wat aarzelend. ZV de
Zaan scoorde het tweede doelpunt. Thomas blijft het doel goed
verdedigen maar toch gaat de stand naar 3:0 voor ZV de Zaan. In het
derde deel van de wedstrijd verdedigt Quinten het DWT doel. Hij
doet het goed maar toch wordt de stand 4:0. De pupillen van DWT
lijken niet echt door te pakken. Quinten blijft wel heel goed het doel
verdedigen. Gelukkig slaagt Naufal er aan het einde van het vierde
deel van de wedstrijd in om een doelpunt voor DWT te scoren en zo
de stand op 4:1 voor ZV de Zaan te brengen.
Na alle overwinningen voor DWT van de laatste weken is dit een
kleine teleurstelling waar we vast wel over heen komen!
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Waterpolo: DWTd1 thuis tegen ZV Haarlem
1 december 2012

HAARLEM - De nummer 5 van de waterpolocompetitie,
DWTd1(<13)ontvangt thuis in het Boerhaavebad de nummer 2: ZV
Haarlem.
Het werd een boeiende wedstrijd.
Het team van DWT werd versterkt door Jens en Jannes zodat DWT
beschikte over twee wissels. Na het startsignaal kwam ZV Haarlem
snel in balbezit en zwom richting het doel van DWT. Daan bleek
scherp en stopte vlak voor het doel van DWT de aanval. Een
beheerste terugspelbal op Dana zodat zij op zoek kon naar de
bekende weg: Iris voorin vrijzwemmend. Maar dit keer was het
Meagan die de bal ontving en deed een gedegen doelpoging: de lat
van ZV Haarlem hield het doel leeg. Het verdedigend werk van
Quinten viel op doordat hij geregeld een doelpoging van ZV Haarlem
wist te voorkomen. Na een geblokkeerde aanval en balovername ging
de bal vrijwel direct naar de doelvrouw van DWT en kon Dana de
rust weer laten wederkeren. Het kenmerk Dana op Iris werd geregeld
weer getoond en Iris deed haar eerste doelpoging wat te ver voor het
doel van ZV Haarlem. Hierdoor was het eenvoudig voor de doelman
van ZV Haarlem makkelijk de bal te stoppen. DWT liet goed
positiespel zien en wanneer de verdediging via Hannah en Patrick
weer eens duidelijk hun kwaliteiten lieten zien kon met een
terugspelbal op Dana de rust weer terugkomen. Bij de volgende
aanval kwam Iris goed vrij voor het doel van ZV Haarlem maar was
de keeper het laatste obstakel dat een doelpunt voorkwam. De
tegenaanval van ZV Haarlem bestond uit een vrij doorgebroken
speler maar ook hier liet Dana haar kwaliteiten als keepster gelden:
klemvast. Het eerste kwart eindigde in 0-0.
Het tweede kwart bood vrijwel direct een prachtig opgebouwde
aanval van DWT. Goed overspelend en vrijgezwommen kwam Iris in
schotpositie. Iets te nonchalant eindigde het schot op de lat. In de
rebound had Patrick kans om te scoren maar dit keer was het de
keeper die de bal keerde. ZV Haarlem kwam vervolgens dicht bij het
doel van DWT maar Dana was op het nippertje iets sneller bij de bal
die toch iets te ver vooruit werd gespeeld. Zo kon de rust weer even
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terug keren. Beide teams leken zeer aan elkaar gewaagd. De laatste
poging in het tweede kwart was voor ZV Haarlem dat in het
fluitsignaal de bal net over het doel van DWT gooide. Weinig
voorkomende ruststand: 0-0.
Na de peptalk van coach Johan begint DWT enthousiast aan de
tweede helft, derde kwart van een heel leuke wedstrijd. Ook Meagan
liet haar kwaliteiten als verdedigster zien en wist geregeld de bal af te
pikken van de aanvalles van ZV Haarlem en kon de bal naar Dana
terugspelen voor de volgende opbouw. Helaas kwam de bal al weer
snel in handen van ZV Haarlem en begon een mooie aanval. Dit keer
was Meagan helaas net te laat en werd een stevige worp Dana te veel:
0-1 voor ZV Haarlem. Kort hierna kwamen de uitspelers wederom
met een goed opgebouwde aanval voor het doel van DWT uit. Een
doorgebroken speler kwam ver maar met een perfecte redding wist
Dana de stand vast te houden. Nadat Dana de bal vervolgens weer op
Iris speelde had zij vrije doelpoging maar miste de net doel. De bal
ging nipt over het doel van ZV Haarlem. De spelers van V Haarlem
gingen iets beter overspelen en zwommen iets sneller dan het
gemengde team van DWT. Hierdoor namen de kansen voor ZV
Haarlem toe en scoorde zij door  netjes vrij te zwemmen hun tweede
doelpunt: 0-2. Maar het doel van DWT werd goed verdedigd en Dana
wist de volgende aanval klemvast te hebben en kon Meagan
vervolgens aanspelen. Zij was netjes vrijgezwommen voor het doel
van ZV Haarlem terecht gekomen en wist met een ferme schot de
stand op 1-2 te brengen. In de hierop volgende aanval van ZV
Haarlem 'vergeet' Quinten te verdedigen, het overkomt de beste.
Maar de stand verliep naar 1-3. Hierna leek ZV Haarlem vleugeltjes
te krijgen. En dan geen zwemvleugeltjes! De stand is snel naar 1-4
verzet door twee keurig samenspelende aanvallers van ZV Haarlem.
Dana kwam twee maal net te kort omdat de bal in de uiterste hoek
werd gegooid. Iris' aanvallen werden steeds vaker gesmoord en het
leek alsof DWT moe werd terwijl ZV Haarlem groeide. Al met een al
een boeiende wedstrijd om te zien. Lange tijd bleef de stand gelijk en
kon het nog twee kanten op. Wanneer DWT wat scherper wordt en
wat meer conditie weet over te houden worden dit soort wedstrijden
zeker gewonnen. Een spannende pot met een terechte winnaar:
DWTd1-ZV Haarlem, 1-4.
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De Pen

Deze keer heb ik de eer om een stukje te mogen
schrijven voor misschien wel de leukste rubriek van
DWT, de Pen. Ik heb de pen overgenomen van
mijn collega schrijfster Tessa. 

Ik zal ook eerst maar even een voorstel rondje doen.
Ik ben Wessel van Geldorp en 19 jaar. Ik woon nog gezellig
bij mijn ouders thuis in Haarlem, lekker dicht bij het zwembad. Ik
studeer(voor zover je het studeren wil noemen) op het Nova College
en doe de opleiding Middenkader functionaris werktuigbouwkunde.
Ik zit in het laatste jaar van mijn mbo opleiding en wil volgende jaar
door gaan met een hbo opleiding. Ook ben ik dyslectisch dus
misschien dat er zo hier en daar in dit stukje een taalfout te vinden is. 

Wat het zwemmen betreft heb ik mijn zwemdiploma
A,B,C,ZV1,ZV2 en ZV3 bij DWT gehaald. Nadat ik al mijn
zwemdiploma's gehaald had heb ik ook nog sticker gezwommen bij
DWT en geholpen met bij het lesgeven. Na een tijdje rustig aan
gedaan te hebben met zwemmen. Vroeg een goede vriend (Pim
Hendriks) of ik een keer mee wilde zwemmen met wedstrijd
zwemmen. Na een  paar trainingen en een paar wedstrijden vond ik
het wedstrijd zwemmen toch wat minder leuk dan gedacht. Dat lange
wachten in zo'n warm zwembad voor die korte tijd dat je moest
zwemmen vond ik maar niks. 
Toen vroeg Pim of ik misschien een keer mee wilde trainen met
waterpolo. Bij zo'n stoere sport vond ik natuurlijk wel leuk om te
komen kijken. 

En nu een paar jaartjes verder vind ik het waterpolo nog steeds een
leuke sport. 
Ik ben mijn waterpolo carrière begonnen bij aspiranten <17 en dit
seizoen ben ik begonnen bij heren 2 maar na 6 wedstrijden mee



  30

gespeeld te hebben bij heren 1 zit ik in dit team vast. Heren 1 is een
erg gezellig  team om in te spelen met spelers jong en oud. 

Vorig seizoen heb ik met heel veel plezier het jongste grut, de
minipoolers, getraind. Dit was altijd super leuk om te doen. De
kinderen waren altijd enthousiast en wilde altijd veel dingen van je
leren. Zo af en toe waren ze misschien op de zondag trainingen wel is
vervelend maar dat had misschien andere redenen. Dit seizoen moest
ik het dames 2 team trainen. De meiden zijn helaas terug getrokken
uit de competitie maar we zijn nog steeds volop aan het trainen zodat
we volgend seizoen met een nieuwe start kunnen beginnen. 
Sinds kort ben ik ook bij de polocommissie gekomen als algemeen
lid en help ik Tessa met de jeugdcoördinatie. 
Voor zover de Pen van deze keer.

Ik geef de Pen door aan Serge Schoberer

Jeugd Kerstviering DWT

Beste ouders, jongens en meisjes,
Zoals jullie waarschijnlijk wel door
hebben, komen de feestdagen er weer
aan. Om deze naam eer aan te doen,
organiseert DWT voor alle sporttakken
het jaarlijkse DWT-Kerstfeest. Dit
feest is voor alle leeftijden tot en met
15 jaar (mits je kunt zwemmen).
De viering vindt plaats op zondag 23
december 2012. Dit jaar splitsen we de activiteit op in twee groepen.
Alle kinderen van 12 jaar en ouder gaan klimmen bij Saplaza en de
kinderen onder de 12 gaan tot 16:30 leuke activiteiten doen in het
clubhuis. Van 16:30 tot 18:00 gaan we met zijn alle vrijzwemmen  in
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het recreatiebad. Na het zwemmen gaan we lekker eten in het
clubhuis en sluiten we de avond af met een disco. De kinderen die
zich inschrijven voor het klimmen bij Saplaza worden om 13:00
verwacht bij Saplaza (Veerplas, Waarderpolder). De knutselaars
worden om 15:00 bij het clubhuis verwacht. 
Als je het leuk vindt mag je ook een vriendje of vriendinnetje
meenemen. Dankzij financiële steun van JVL Administraties VvE
Beheer kunnen we het kerstfeest dit jaar kosteloos aanbieden! Voor
de kinderen die gaan klimmen vragen wij echter wel een vergoeding
van 5 euro per persoon, vanwege de hogere kosten. Voor vriendjes en
vriendinnetjes die geen lid zijn wordt 3 euro gevraagd (als een vriend
mee wilt klimmen vragen wij een bijdrage van 8 euro).    Wil je voor
20 december 2012 doorgeven of je komt, welke activiteit je wilt
doen, of je een vriendje of vriendinnetje meeneemt en of je
(varkens)vlees mag. Dit kun je doorgeven door het onderstaande
strookje aan je trainer te geven of de gevraagde info te mailen naar
merelvisser93@hotmail.com. In verband met de administratie wil ik
jullie verzoeken niet op beide manieren door te geven of je komt. Tot
zondag 23 december!

De werkgroepen.

Strookje DWT Kerstviering zondag december 2012.
Ik ben ……………………………………………………………
Ik neem  een/geen  vriendje of vriendinnetje mee..
Wij/Ik wil(len) graag knutselen/klimmen bij Saplaza
Ik mag    wel/geen  (varkens)vlees. 

Overige opmerkingen
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…
Lever dit strookje voor 20 december in bij je trainer of mail de
info voor 20 december naar merelvisser93@hotmail.com!!!



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

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@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
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
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 06.45 - 07.45 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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