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Uitnodiging 82e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DW T worden hierbij van harte uitgenodigd om de 82e Algemene
Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 18 april 2013. Aanvang 20.00u in
ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.
W aarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze vergadering krijg
je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het kader en bestuur allemaal
doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook jouw stem te laten horen.
Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een e-mail te
sturen naar onze penningmeester Andre Visser: avisser@avi-totaal.nl
Namens het bestuur,
Robbert Henrichs
Voorzitter
Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2012:
Nieuwe leden:
Opzeggingen:
Aantal leden per 1 januari 2013:

460
187
152
495

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter:
1.
Ingekomen stukken en mededelingen
2.
Notulen 81e Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2012
3.
Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep ledenwerving
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur
4.
Beleid / jaarplannen bestuur
5.
Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
6.
Benoeming nieuwe kascommissie
7.
Bestuurssamenstelling
PAUZE
8.

Begroting 2013
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9.
10.

Rondvraag*
Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post: Charta 77 Vaart 155, 2033
BD, Haarlem.

Notulen 81e Algemene
Ledenvergadering
Locatie
Tijd
Aanwezig

Afwezig
Notulist

: Clubhuis
: 20.00 uur
: Robbert Henrichs (Voorzitter)
Mieke Goedkoop (Secretaris)
André Visser (Penningmeester)
Bart van Leijden (Lid)
Martin Belles (Communicatie & PR)
Jeroen Loerakker (Kader & Opleiding)
: Pieter-Paul van Oerle (Vice-Voorzitter)
: Ouke Koet

Bericht van verhindering ontvangen:
Anke Nulkes
Pieter Paul van Oerle
Diana den Braven
Pim Hendriks
Eddy Roosen
Theo van Giezen
Gerard Houweling
Toos Goedkoop
Merel Visser
Truus Muijlaert
Peter Rienstra
Yolanda Bouman
Aanwezige leden:
Aart Romijn
Corine Kalbfleisch
Edith Piers
Freek Strootman
Guus Niehot
Harry van Geldorp
Isabella Peereboom

Jim Bol
Linda Visser
Mariska ter Horst
Marius Bakker
Maykel van Esveld
Michel W igbers
Mitchell Hupkens

Patrick Velthuis
Ronnie W esterhoven
Sabine Govers
Sabine Roozen
W iebe Eijhusen
Yvette Roozen

Opening bestuursvergadering
Robbert heet iedereen welkom bij de ALV van 2012.
Vervolgens wordt het doel van de ALV toegelicht, namelijk financiële
verantwoording afleggen aan de leden.
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1.
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken.
W el afmeldingen: (zie punt boven)
2.
Notulen 80e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2011
De notulen wordt samen met de leden doorgenomen.
De aanwezigen hebben geen opmerkingen over de notulen en daarmee is de notulen
goedgekeurd.
3.
Bespreking jaarverslagen
•
W erkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
•
W erkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
Geen opmerkingen
•
W erkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
•
W erkgroep wedstrijdzwemmen
Geen opmerkingen
•
Bestuur
Aanpassing bladzijde 18, Katherine Zwaanswijk is nog niet geslaagd voor haar
trainingsopleiding. Met deze opmerkingen zijn de jaarverslagen goedgekeurd.
De voorzitter geeft nog een persoonlijk bedankje aan Thijs W eustink voor het
opstellen van een handboek voor het maken van jaarverslagen. Dit geeft de stukken
een professionele uitstraling.
4.
Financiële verslagen en verslag van de kascommissie.
De penningmeester neemt het woord.
Op 4 april is de kascommissie bij elkaar gekomen bestaande uit Patrick Velthuis en
Diana den Braven.
Het resultaat was dat er geen verschil geconstateerd is met het banksaldo. Tevens
worden er complimenten gegeven voor de financiën.
Het advies van de kascommissie is dan ook om decharge te verlenen.
De ALV neemt dit advies over.
Vervolgens neemt André de leden mee door van de financiële cijfers. 2010 en 2011
waren een financieel gezien een slecht jaar voor DW T. De verliezen die toen zijn
geleden zijn afgeboekt van de financiële reserve. (voor uitgebreide toelichting zie
financiële verslag 2011)
Tevens licht André de balans en de wins/verliesrekening toe.
Guus Niehot geeft aan dat het voldoende aandacht verdienen. Robbert bevestigd dit
en weet zeker dat met de aanstelling van André dit juiste aandacht krijgt. André
licht toe dat er weinig controle is geweest op de inkomsten van DW T. Om dit te
keren zijn er een aantal acties uitgezet om het leden bestand van DW T beter in de
gaten te houden.
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Guus Niehot vraagt zich af wat de ideeën zijn om de controle te verbeteren. André
geeft een paar voorbeelden:
•
Presentie lijst bij afzwemmen op aanwezige leden
•
Vanuit sportlink een automatisch incasso
•
Per kwartaal vanuit elementair een melding van het huidige bestand
zwemmers
•
Truus Muijlaert beheert nu het ledenbestand van de sportsectoren. Hierdoor
is de werkdruk omlaag voor Yolanda Bouman, maar de scherpte omhoog.
Vanuit de leden komen er een paar vragen over de financiële cijfers.
Maykel van Esveld vraagt zich af waarom bij wedstrijdzwemmen de
activiteitkosten zo hoog zijn. André licht toe dat dit te wijten is aan de landtraining.
Tevens zijn de boetes niet altijd door berekend aan de leden. Maykel van Esveld
bevestigd dat dit nu wel gebeurd.
Michel W igbes vraagt zicht af of de formulieren van de Jeugdsportpas
doorgestuurd worden. Hier kan DW T 6,50 euro voor terugvragen.
Yvette Roozen geeft aan dat ze het erg interessant vindt en zou graag zien dat de
cijfers in de werkgroepen ook besproken worden.
5.
Benoeming nieuwe kascommissie
Robbert licht toe dat het bekijken van de kas ongeveer 1 avond in beslag neemt.
De nieuwe kascommissie bestaat voor 2012 uit:
•
Diana den Braven
•
Anke Nulkes
•
Michel W igbers (reserve)
6.
Bestuursamenstelling
Robbert licht wijzigingen in het bestuur toe.
Michel W igbers is afgetreden en hiervoor is Bart van Leijden in de plaats gekomen.
Marco Hendriks is afgetreden als penningmeester, André is hem hierin opgevolgd.
De ALV stemt toe met deze nieuwe samenstelling.
Mieke heeft aangegeven dat ze wil stoppen als secretaris. Tot het moment dat er
vervanging is gevonden nemen Mieke en Ouke samen de taken op zich.
Pauze
7.
Begroting 2012
André neemt het woord.
Voor de begroting van 2012 is er geprobeerd een kleine baten te begroten.
•
Inkomsten controle is verzwaard, waardoor er verwacht word meer geld te
ontvangen.
•
Ten gunste van de baten zijn de algemene kosten naar beneden gesteld.
•
Bestuur gaat kijken naar mogelijke besparingen, maar vraagt de leden ook
actief mee te denken.
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Voor gedetailleerd toelichting zie financieel verslag 2011.
Vragen begroting:
•
Michel W igbers vraagt zich waarom er 1000 euro begroot is voor de
website. André licht toe dat dit een werkbedrag is die niet opgebaseerd is op
bijvoorbeeld een offerte.
•
Michel W igbers geeft aan dat het badhuur waarschijnlijk te laag is ingesteld,
aangezien het nu al krap is. André geeft aan dat hij één extra uur heeft
begroot, zeker als je kijkt naar combinatie van bestaande uren die DW T al
huurt zou dit voldoende moeten zijn.
•
Guus Niehot bevestigd dit en geeft aan dat badhuur altijd een belangrijk
punt is geweest binnen DW T. Het is de verantwoording van de commissies
om optimaal om te gaan met de uren die gehuurd worden.
•
Linda Visser vraagt zich af of er rekening is gehouden met een nieuwe
geluidsinstallatie voor synchroonzwemmen. André bevestigd dat hier
rekening mee gehouden is op de balans als reservering.
•
Marius Bakker vraagt of er dit jaar een donatie is geweest vanuit de clubhuis
stichting. Robbert geeft aan dat dit niet nodig was, omdat de verliezen met
de financiële reserve zijn opgevangen. Daarnaast is er voorrang gegeven aan
het onderhoud van het clubhuis.
•
Yvette Roozen zou graag nauwer betrokken willen worden bij de financiële
resultaten zodat zij in haar commissie kan mee denken. André neemt dit mee
als aandachtspunt.
André stelt vervolgens voor om de contributie met 5 procent te verhogen. Hij geeft
aan dat we dan nog steeds de goedkoopste in de regio zijn.

sportsector [kwartaal]
sportsector [jaar]
JREZ 1
JREZ 2
JREZ 3
JREZ 4
JREZ (1+2+3+4)
Afzwemmen
Inschrijven

2012
€ 62,00
€ 248,00
€ 53,00
€ 37,00
€ 28,00
€ 37,00
€ 155,00
€ 12,50
€ 7,00

2013
€ 65,00
€ 260,00
€ 56,00
€ 39,00
€ 29,00
€ 39,00
€ 163,00
€ 12,50
€ 7,50

Mitchell Hupkens vraagt zich af waarom de leszwemmers niet meer contributie
kunnen gaan betalen, aangezien we als DW T de goedkoopste zijn. André geeft aan
dat dit niet officieel geïnventariseerd is, maar dat door het lage lesgeld de kans
groot is dat zwemmers naar DW T komen en vervolgens doorstromen naar de
sportsectoren.
Robbert vraagt de ALV toestemming voor de verhoging. De ALV gaat hiermee
akkoord.
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8.
Update KNZB
Robbert licht toe dat de Kringen stoppen met zijn bestaan en onderverdeelt gaan
worden in regio's. De verandering voor de sportsectoren zijn als volgt:
•
W aterpolo; houd dezelfde soort competitie als District 3, maar stopt onder
de naam kring Noord Holland
•
Syncroonzwemmen; loopt de samenwerking al, jeugd heeft al wedstrijden en
blijft kring georiënteerd
•
W edstrijdzwemmen; blijft ook kring georiënteerd.
De Kring Noord-Holland zorgt nog voor een vergadering om het orgaan officieel te
ontbinden, tevens word er dan bepaald wat er met de financiële reserves van de
kring gebeurd.
9.
Beleid/jaarplannen bestuur
Kaderwerving en opleiding
Het doel is om meer mensen op te leiden en dan vooral om meer leszwemmers te
kunnen trainen. Dit jaar gaat er gekeken worden om samen met ZV Haerlem de
opleiding leszwemmen niveau 2 naar Haarlem te krijgen.
W ebsite
Eind 2012 wil DW T een nieuwe website hebben die meer aanspreekt en
dynamischer is en de gezelligheid van DW T meer naar buiten draagt.
Handboeken
Sponsorbeleid; op dit moment is men bezig met het schrijven van richtlijnen
voor sponsors. Speerpunten hierin zijn, richtlijnen voor sponsors en de club
van 100.
Ledenwervingcommissie; Tessa W ijckmans is samen met een groep ouders
druk bezig om ledenwervingsacties op touw te zetten.
Junior Pro uur; heeft problemen gehad bij de opstart maar werkt nu goed.
Het is een mooie manier om de sportsectoren te promoten en leden te
behouden
Kaderkado
Gezien de financiële situatie heeft het bestuur besloten om dit jaar geen kader
cadeau uit te reiken.
10.
Sendenbeker
Het is ieder jaar weer lastig om iemand uit te kiezen, aangezien ieder kaderlid
gewaardeerd word.
Alleen vind het bestuur dat de ALV geen plek is om iemand te bedanken. Dit kan
beter bij de activiteit van het kaderlid. Daarom gaat het bestuur voortaan naar
kaderlid toe in plaats van hem uit te nodigen voor de ALV..
11.
•
•

Rondvraag
Ronny W esterhoven vraagt zich af wanneer de automatisch incasso in
werking gaat. André geeft aan dat het streven dit jaar is.
Harry van Geldorp vraagt of er al iets gehoord is over de spullen die geleend
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•
•

•

konden worden van SRO en over de kleedkamers die gehuurd worden.
André gaat hierachter aan.
Yvette Roozen mist het gevoel dat er een samenwerking is tussen de
commissie en het bestuurd. Het bestuur neemt dit mee als aandachtspunt.
Guus Niehot vraagt wanneer het papieren clubblad weggaat. Robbert licht
toe dat het doel is om 50 bladen per keer te blijven drukken en deze te
verspreiden onder de leden die geen internet hebben en voor inzage in
clubhuis.
Sabine Roozen vind dat de ratio mannen vrouwen in het bestuur scheef is.
Jeroen bevestigd dit en vult aan dat de sportsectoren mix ook niet optimaal
is.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur.

Jaarverslag werkgroep
Clubhuiscommissie
Door: W iebe Eijhusen, commissielid
Ook in 2012 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor het gezond,
veilig én gezellig houden van het clubhuis. In dit verslag leest u wat de
clubhuiscommissie hiertoe heeft ondernomen.
De W erkgroep
In het jaar 2012 is er bij ons qua samenstelling een aantal zaken veranderd. Bart
W ever heeft de commissie verlaten. Femke Pabst is toegevoegd aan de bezetting.
Mieke Goedkoop en Mitchell Hupkens hebben van rol geruild: Mieke is voorzitter,
Mitchell vice-voorzitter. Truus Muylaert is penningmeester. Overige leden zijn
Toos Goedkoop, Patrick Velthuis, Mariska ter Horst en W iebe Eijhusen. Deze
groep vergadert elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de
zomerstop. Daarnaast zien wij elkaar uiteraard vaak in het clubhuis om zaken
eventueel aldaar te regelen.
Beleid
Het clubhuis heeft als functie een gezellige plaats te zijn rondom de
zwemactiviteiten, waar leden van zowel DW T als bezoekende clubs samenkomen
om voor en na te bespreken onder het genot van een drankje, een hapje en een
muziekje. Daarnaast worden er in het clubhuis evenementen georganiseerd. Het
clubhuis is er voor alle takken en leeftijscategorieën van DW T. Uiteraard zijn wij
altijd bezig om het clubhuis zelf beter en mooier te maken maar ook de activiteiten
die bij het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat er veilig
en verantwoord gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis.

9
Kader
Op dit moment hebben we een goed bezette werkgroep en kunnen we zeggen dat
we enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze mensen die helpen op de
vrijdag bij de vroege bardienst en bij evenementen of klussen rondom het clubhuis.
Deze bijdrage is van essentieel belang voor een gezond clubhuis. Ook de
waterpololeden die tijdens vrijdagtrainingen en wedstrijdavonden de barbezetting
verzorgen, dragen in grote mate bij aan het draaiend houden van het clubhuis. Dit
waardeert de clubhuiscommissie ten zeerste. Onwijs bedankt allemaal!
Resultaten
Ook dit jaar is het
zwemtakken. Nieuwe
bevallen, en krijgen
pinkstertoernooi heeft

clubhuis weer veelvuldig bezocht door de verschillende
evenementen als de pubquiz en de bierproeverij zijn goed
in 2013 een vervolg. Ook de nieuwe aanpak van het
bijgedragen aan een goed clubhuisjaar.

Om de veiligheid te waarborgen stimuleren we de barbezetting om zich te verrijken
met een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken). De
commissieleden zelf hebben dit inmiddels bemachtigen.
W e merken dat vanuit meerdere zwemtakken ideeën komen voor evenementen in
en om het clubhuis. Dat juichen we van harte toe. DW T is één vereniging waar we
het liefst zoveel mogelijk met elkaar doen.
Evenementen en activiteiten
Zo goed als elke zaterdagavond vinden er bij ons de wedstrijden plaats van de
waterpolo teams, deze avonden zijn wij geopend. De vrijdagavond, wanneer er
leszwemmen, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn we ook geopend.
Een aantal keer hebben we speciale activiteiten voor de jeugd zoals, kerstfeest en
paasviering. Andere feesten zijn het sportgala, bierproeverij, pubquiz, kerstfeest
16+ en het pinksterfeest. Verder zijn wij de thuisbasis voor een aantal toernooien
van de verschillende sporttakken. Zo is er het Paastoernooi van wedstrijdzwemmen
en het Pinkstertoernooi van waterpolo.
Voor onze eigen vergaderingen, maar ook voor die van ons verschaffen wij de
ruimte. Voor grotere bijeenkomsten, als de nieuwjaarsreceptie en de ALV, is het
clubhuis ook de plek om aanwezig te zijn.
Overig
De clubhuiscommissie staat altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten.
Voorzover we deze niet zelf bedenken, ontvangen we deze graag via
clubhuis@dwt-haarlem.nl
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Jaarverslag werkgroep JREZ
W erkgroep
2012 is voor de JREZ werkgroep een zeer dynamisch jaar geweest.
Begin 2012 bestond de werkgroep uit: Harrie van Geldorp, Isabella Peereboom en
Gerard Houweling.
Na de zomer hebben zij alle 3 hun taak neergelegd.
In de loop van augustus/september/november heeft de werkgroep zich weer gevuld
en is nu als volgt:
-Voorzitter: Sabine Roozen
-Penningmeester en aanspreekpunt zaterdag: Miranda de Ridder
-Aanspreekpunt vrijdag: Martine Rohling
-Algemeen lid: Sanne Ooms
Met 4 vrouwen is de werkgroep groot genoeg om de lopende zaken te regelen.
Beleid
Als prioriteit hebben wij gesteld het werven van nieuwe lesgevers voor zowel de
vrijdag als de zaterdag. Er zijn veel DW T-ers en ouders op de tribune gevraagd om
mee te komen helpen, wat heeft geresulteerd in op vrijdag voldoende bezetting en
zaterdag een stuk betere bezetting. Met name het persoonlijk benaderen blijkt van
groot belang en het werkt!
Andere prioriteit is de kwaliteit van de lesgevers. 4 lesgevers zijn in december
gestart met de opleiding elementair zwemmen niveau 2, te weten: Eva Visser,
Ahmed el Attar, Sanne Ooms en Roland Boing.
Voor 2013 willen we het lesgevend kader vaker cursussen/workshops aanbieden,
bv binnen de eigen vereniging. Ook dit om de kwaliteit te verbeteren.
Het Junior-Pro uur gaat onze aandacht meer krijgen in 2013 en dat geldt ook voor
het Uur U!
Kader
Omdat Harrie van Geldorp niet alleen met de werkgroep stopte, maar ook met het
Uurleiderschap op de vrijdag, viel daar een gat. Linda Visser, die al op
zaterdagochtend Uurleider is, heeft deze taak tijdelijk overgenomen. W e zijn druk
bezig om een oplossing voor dit probleem te vinden.
W e hebben een nieuwe tafeldame op de vrijdag in het Boerhaavebad.
W e blijven op zoek naar nieuwe lesgevers op de zaterdag.
Op het Junior-Pro Uur is Merel Visser Uurleider, zij is goed bezig om dit uur vorm
te geven en gaat volgend jaar cursus elementair zwemmen niveau 3 doen!
Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het bad vol, de wachtlijst is ca 1,5 jaar.
Het Junior-Pro Uur kan nog wat kinderen kwijt.
Ook Uur U is niet vol.
Zaterdagochtend ligt het bad zowel het eerste als het tweede uur goed bezet en is er
een korte wachtlijst.
Er is in 2012 3 keer afgezwommen, waarbij de volgende diploma's zijn uitgereikt:
A-diploma: 55x
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B-diploma: 53x
C-diploma: 32x
Zwemvaardigheid 1 diploma: 9x
Zwemvaardigheid 2 diploma: 6x
Zwemvaardigheid 3 diploma: 3x
Evenementen en activiteiten
Er zijn in beide zwembaden dit jaar weer Zwarte Pieten langs geweest, ca. 1 week
voor 5 december.
Vanwege de wisseling van de commissie is er verder in 2012 niet veel
georganiseerd, iets wat we in 2013 weer willen oppakken, zoals een zwemfeest aan
het begin van het jaar, een leuke afsluitende les met de ouders erbij vlak voor de
zomervakantie. En wellicht nog andere dingen.
Overig
Na een dynamisch jaar 2012 gaan we voor een stabiel 2013! W aarin we nog meer
lesgevers hopen te vinden, nog meer mensen op cursus gaan, en de kwaliteit van de
zwemles belangrijkste aandachtspunt blijft.
W ij willen alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet.
Jrez-commissie

Jaarverslag
Ledenwerfcommissie
W at is de ledenwerfcommissie?
Een nieuwe commissie bij DW T, dat wordt dus even voorstellen. Een jaarverslag is
daar een mooie plek voor. Kunnen we meteen laten zien wat we hebben gedaan,
gaan doen en graag zouden willen doen. Op initiatief van de waterpolocommissie
en Nicole van Balen (moeder van een van de pupillen van waterpolo) is de
verenigingsbrede ledenwerfcommissie opgericht. Doel: leden werven! Met
promotieacties (flyers en posters), demo's, organisatie van toernooitjes en
activiteiten voor aankomende leden wil de ledenwerfcommissie vooral het aantal
jeugdleden omhoog brengen en op peil houden. Idealiter bestaat de commissie uit
leden uit alle vier de DW T-sectoren. In 2012 zag de commissie er als volgt uit:
Tessa W ijckmans (polo) - voorzitter, lid namens polocommissie
Nicole van Balen (polo) - jeugdsportpascoördinator
Edith Schreurs (polo) - notulist, promotiemateriaal
Paula van Schie (polo) - algemeen lid
Anke Nulkens (synchroonzwemmen) - lid namens synchroonzwemmen
Tot september 2012
Ingeborg van der Putten (polo) - algemeen lid
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Harrie van Geldorp (J-Rez) - lid namens J-Rez
Roland Hoogendorn (wedstrijdzwemmen) - lid namens wedstrijdzwemmen
Helaas hebben we momenteel niemand namens leszwemmen (voormalig J-Rez) en
wedstrijdzwemmen in de commissie zitten. Gelukkig leidt de goede samenwerking
met Sabine Roozen en Martine Rohling van de leszwemmencommissie tot mooie
resultaten. Eind 2013 hopen we een aantal extra leden in de commissie te hebben
verwelkomd.
Beleid en activiteiten
Omdat de commissie zo jong is, wordt het beleid al doende ontwikkelt. Inmiddels
is al een vast rijtje met taken ontstaan. Zo houdt de ledenwerfcommissie zich bezig
met het maken en verspreiden van promotiemateriaal (denk aan flyers, posters,
DW T-mappen), het organiseren van jeugdsportpastrainingen (kinderen van
basisscholen kunnen vier keer mee komen trainen bij een sport), contacten
onderhouden met andere zwemscholen in Haarlem, zorgen voor zichtbaarheid van
DW T op digitale media (internetsites, Facebook) en het organiseren van demo's bij
afzwemmen.
Resultaten
De eerste resultaten mogen er zijn. In 2012 zijn de eerste echte DW T-flyers en
-posters gedrukt. Dankzij de sponsoring van Keyvan Kaviani (vader van één van de
minipoloërs) hebben we duizend posters en flyers kunnen afdrukken en
verspreiden. De flyers worden uitgedeeld bij de diploma's van leszwemmers van
DW T, het Boerhaavebad, zwembad 't Spaarnehuys en Présport. De posters hangen
al op verschillende basis- en middelbare scholen. Voor de diploma's van DW T'ers
is ook een echte DW T-map ontworpen, ook gesponsord door de heer Kaviani.
Ontzettend bedankt daarvoor!
De eerste jeugdsportpastrainingen zijn inmiddels ook geweest. Bij
waterpolo zijn er in 2012 ruim 10 kinderen komen kijken. De trainingen zijn
afgesloten met een mooi toernooitje, waarbij de nieuwe kinderen én de
DW T-zwemmers konden laten zien hoe goed ze inmiddels al waren. Het was een
zeer geslaagde en gezellige dag en aan het eind mochten we twee nieuwe
DW T-leden verwelkomen! Dank W essel en Paul voor de organisatie, en W iebe,
Mitchell, David en Marieke voor jullie inzet tijdens het toernooi. Nicole, de
kinderen vonden het drinken en de chips heerlijk. Voor 2013 en 2014 gaan we
meer jeugdsportpastrainingen bij waterpolo beginnen. De eerste ronde is in januari
al geweest. Ook bij synchroonzwemmen is na een aantal jaar opnieuw begonnen
met de jeugdsportpas.
Tik eens 'waterpolo' en 'Haarlem' in op Google en geheid vind je een heel
aantal hits voor DW T. De ledenwerfcommissie heeft een account op Dichtbij.nl (de
regionale site van De Telegraaf) opgericht en is begonnen met het posten van
wedstrijdverslagen en verslagen van evenementen. Iedereen die op zoek is naar een
leuke waterpoloclub ziet zo op internet al heel snel dat DW T de leukste
polovereniging is! Enthousiaste ouders posten inmiddels vrijwel elke week een leuk
verslag van de jeugdwedstrijden (zeker de moeite waard om eens te kijken!) en ook
de barcommissie en de polocommissie vertellen op deze site over geslaagde
evenementen. Lees de berichten vooral en reageer of like het bericht, op die manier
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stijgt DW T naar ongekende hoogtes op Google!
De ledenwerfcommissie heeft ook de spreekbeurttassen een make-over
gegeven. Inmiddels is de waterpolotas al klaar. Je vindt er allerlei handige
informatie over waterpolo, verwijzingen naar handige sites en boeken en daarnaast
echte waterpolospullen zoals ballen en capjes. En natuurlijk de prachtige
DW T-flyer. Synchroonzwemmen is hard bezig om ook zo'n tas te maken.
Toekomstplannen
Natuurlijk zijn er nog vele toekomstplannen. Als eerste prioriteit heeft de
ledenwerfcommissie om de huidige taken te onderhouden en uit te breiden. De
eerste stap is gezet, want nieuwe flyers komen er alweer aan (de oude gingen er in
een rap tempo doorheen).
Nieuwe plannen zijn er ook. In het seizoen 2013-2014 zullen er
jeugdtoernooitjes gehouden woorden voor leerlingen van verschillende
basisscholen uit de regio. Verder wil de ledenwerfcommissie kijken of er
mogelijkheden zijn om samen te werken met sportopleidingen. W ellicht dat
stagiaires leuke activiteiten kunnen (helpen) organiseren en hebben zij nieuwe
ideeën. Ten slotte is de ledenwerfcommissie op het moment ook bezig om te kijken
of er mogelijkheden zijn om bepaalde uren van DW T gesubsidieerd te krijgen.
W ellicht dat we voor die uren dan nieuwe leden kunnen warm maken.
Al met al kunnen we spreken van een succesvol eerste jaar, waarin een goede basis
voor de toekomst is gelegd. Nogmaals bedanken we dan ook een ieder die
meegeholpen heeft. W e hopen op deze manier verder te gaan en in 2013 een hoop
nieuwe leuke leden te verwelkomen!
Nicole van Balen, Anke Nulkes, Edith Schreurs, Paula van Schie en Tessa
W ijckmans

Jaarverslag werkgroep
synchroonzwemmen
W erkgroep
De werkgroep bestond in 2012 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Inge Romeijn
Lenie Hendrikson
Beleid
Als doelen voor 2012 hadden wij gesteld:
-Deelname aan nationale wedstrijden
-De competitie goed afsluiten
-Aanwas van nieuwe leden, juryleden en trainers.
Het is ons in de grote lijnen ook gelukt deze doelen waar te maken.
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W e moeten echter blijven investeren om continuïteit te behouden, want zonder
zwemsters geen synchroonzwemmen, zonder juryleden geen wedstrijden en zonder
trainers geen training.
Kader
In 2012 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk
Linda Visser
Nicole Dijkman
Anouk Nulkes, Daphne Romeijn, Merel Visser en Natasja Verhoef hebben de
trainer 2 cursus voor synchroonzwemmen met goedgevolg afgesloten. Zij geven les
op de vrijdagavond bij Junior-Pro en helpen bij de trainingen van
synchroonzwemmen daar waar nodig.
Ook zijn er in 2012 weer een aantal ouders actief geweest als ondersteuning van de
trainers:
Astrid Scharbatke
Belinda Leurs
Berlinda Kerkhof
Diana den Braven
Ferenc W eltz
Francisca Pot
Isabel W eltz
Martine Mulder
Monique de Graaff
Rosita Antonisse
Belinda Leurs heeft de 'M ' cursus voor jurysecretaris gedaan en Anke Nulkes de 'C'
cursus voor chef jury.
Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2012 was 30. W e hebben het jaar afgesloten met
32 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2012. Iedereen heeft goed haar
best gedaan, daardoor zijn wij als tweede geëindigd in de competitie van Kring
Noord-Holland van seizoen 2011-2012.
Evenementen en activiteiten
W e zijn 2012 begonnen met de 9e Nieuwjaarsshow van de Kring Noord-Holland
op 7 januari in Alkmaar. Voor een uitverkocht zwembad, zowel in de middag als de
avond, werd een show gegeven op muziek van Glee. De zwemsters (en zelfs wat
ex-zwemsters) hebben hun best gedaan, het zag er geweldig uit. De volgende dag
werd het nog eens dunnetjes overgedaan tijdens de Nieuwjaarsreceptie van DW T in
het Boerhaavebad.
Zondag 20 mei hebben we voor de Verenigingscompetitie een figurenwedstrijd
georganiseerd in zwembad de Planeet.
Zondag 27 mei zijn we met een aantal zwemsters, trainsters en ouders afgereisd
naar Eindhoven voor de EK synchroonzwemmen. W e hebben de finales van de
duetten en de combo's gezien. Het was geweldig om zoveel toptalenten te zien
zwemmen.
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Zaterdag 07 juli hebben alle zwemsters een demonstratie gegeven voor familie,
vrienden en belangstellenden. Hier werden alle solo's, duetten en groepsnummers
van afgelopen seizoen gezwommen onder luid applaus.
Dinsdag 17 juli hebben we een onderlinge wedstrijd gehouden als afsluiting van het
seizoen. W e hadden een nieuw record wat betreft het aantal inschrijvingen, super.
De wedstrijd werd gewonnen door Isabel en Noa bij deelnemers van 12 jaar en
jonger en door Anouk, David, Jim, Merel, Pim en W essel bij de deelnemers van 13
jaar en ouder.
Zondag 2 december is er voor de nieuwe Regio III een figurenwedstrijd
georganiseerd in De Planeet. Dit was een lange wedstrijd met heel veel
deelneemsters.
Overig
2012 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden,
ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DW T. Iedereen hartelijk bedankt
daarvoor !!

Jaarverslag werkgroep
waterpolo
Ook in 2012 heeft de polocommissie weer hard gewerkt om het waterpolo bij DW T
in goede banen te leiden. Er is met enthousiasme getraind en er zijn weer zo'n 200
wedstrijden gespeeld. Met de hulp van vele vrijwilligers zijn al deze trainingen en
wedstrijden tot een goed einde gebracht.
De commissie
In 2012 heeft Eddy Roosen na vele jaren dienst de polocommissie verlaten. Eddy is
lange tijd het gezicht van DW T-waterpolo geweest en heeft de laatste jaren in het
polocommissie als voorzitter gefunctioneerd. Mede dankzij Eddy is er nu sprake
van een goedlopende polocommissie en zijn de banden met het bestuur en de
KNZB zeer goed te noemen. Nogmaals bedanken wij Eddy voor zijn inzet voor de
polocommissie van DW T.
Daarnaast is de polocommissie in 2012 versterkt met Jan-Pieter Bal en W essel van
Geldorp. Jan-Pieter is zich gaan ontfermen over het clubblad en de andere
publicrelations -taken, alsmede het Pinkstertoernooi. W essel van Geldorp is
algemeen lid, maar houdt zich vooral bezig met jeugdzaken.
Onze taakverdeling was eind 2012 als volgt:
Ronnie W esterhoven: voorzitter en het aanspreekpunt herenafdeling;
Sabine Govers: secretaris; aanspreekpunt damesafdeling
David de Loor: penningmeester, ondersteuning jeugd
Tessa W ijckmans: jeugdcoördinator, aanspreekpuntjeugdafdeling
Jan-Pieter Bal: clubblad, pinkstertoernooi en PR, aanspreekpunt scheidsrechters
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W essel van Geldorp: algemeen lid, ondersteuning jeugd
Jim Bol: algemene zaken en website.

Beleid
Heren
In de tweede helft van het seizoen 2011/2012 zijn er bij de heren geen
veranderingen doorgevoerd betreffende het ingezette beleid van verjonging van de
herenselectie. Aan het begin van het seizoen 2012/2013 zijn er nog een aantal
jonge spelers doorgeschoven naar het eerste herenteam, waardoor het merendeel
van de spelers in het eerste herenteam nu onder de 25 jaar is.. Hans Hogerheijde is
doorgegaan als trainer van de herenselectie en coach van heren 1. W iebe Eijhusen
coacht heren 2.
Dames
De damesafdeling bestond het gehele seizoen 2011/2012 uit twee teams. Aan het
begin van het seizoen 2012/2013 zijn we wederom van start gegaan met twee
damesteams. Helaas bleek al snel dat het tweede damesteam, geplaagd door
langdurige blessures en werk, niet te handhaven was en hebben wij dit team al vrij
snel moeten terugtrekken. De meer ervaren dames uit dit team spelen nu bij dames
1, de andere trainen dit jaar door om zich in de komende jaren weer bij de
wedstrijdselectie te kunnen voegen.
In 2011 bleek dat het aantal leden van de damesafdeling behoorlijk was
teruggelopen. Voordat het seizoen 2012/2013 van start ging, zijn ook in 2012 een
aantal dames gestopt. Aanwas ontbreekt, omdat de toekomstige dames nu spelen in
pupillen <13. Begin 2013 zal de polocommissie een beleidsplan uitstippelen om op
de korte en lange termijn de damesafdeling nieuw leven in te blazen.
Peter Schoberer is nog altijd trainer van de dameselectie. W essel van Geldorp en
David de Loor spijkeren de jonge dames de fijne kneepjes van het polo bij om hen
zo voor te bereiden op het grotere werk.
Jeugd
W ederom zijn we erin geslaagd om voor het seizoen 2012/2013 een aspiranten <
17 jaar team op te zetten in samenwerking met ZV Haerlem. De aspiranten kunnen
nu nog een jaar ervaring opdoen tegen leeftijdsgenoten, waarna ze volgend seizoen
de stap naar de senioren maken. Luc Zandvliet, oud Heren 5-speler, coacht het
team sinds de start van het seizoen 2012/2013.
De spelers van de pupillen onder de 13 en de pupillen onder 11 hebben het
afgelopen jaar weer hard getraind om beter te worden in het waterpolo. Voor alle
teams is er een vaste trainer en een vaste coach, waardoor er voor de kinderen een
éénduidig beleid wordt uitgevoerd, waarbij ze niet steeds een andere trainer of
coach op de kant hebben staan. In het seizoen 2012/2013 hebben we zelfs twee
pupillen < 13 teams kunnen inschrijven. Het is wat aan de krappe kant, maar alle
pupillen zetten zich ontzettend goed in om de teams draaiende te houden.
Complimenten! Helaas hadden we geen coach voor de wedstrijden aan de start van
het seizoen, maar gelukkig sprongen er een aantal enthousiaste ouders in en zijn
Daan Doing en Tineke van W ijk nu de coaches van dit team. Johan Selles coacht
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het andere pupillen < 13 team, Nicole van Balen coacht de pupillen < 11 jaar.
De trainingen voor de pupillen < 13 jaar worden verzorgd door Johan Selles,
waarbij hij hulp krijgt van aankomende trainers Lloyd Muylaert en Jorrit Bakker.
Paul Zuiderduin en Hugo Metten verzorgen de trainingen van de pupillen < 11 jaar.
Zo zijn ook de aspiranten < 17 jaar al actief als clubtrainers, goede zaak voor
waterpolo en DW T!
In 2012 zijn we ook verder gegaan met het ondersteunen van het Junior Pro uur,
waarbij de kinderen onder de 11 jaar kennis maken met het waterpolo.
Dankbaar zijn we voor alle ouders die zich vol overtuiging inzetten om het
jeugdwaterpolo bij DW T te ondersteunen. Nicole, Johan, Daan en Tineke staan
elke keer wel vol enthousiasme aan het bad. En ook W essel en David uit de
herenselectie met daarnaast Lloyd, Jorrit, Paul en Hugo uit de aspiranten staan aan
de badrand om de jeugd de kneepjes van het vak te leren.. Hartelijke dank allen
voor jullie inzet. Ondertussen zijn we al druk bezig met de volgende jaren. Dit jaar
hebben we wederom een groot aantal jeugdteams en dat willen graag zo houden!
Daarnaast willen we nog een dankwoord uitdoen richting Dolf Pethke, die met
sponsoring en zijn proactieve instelling ervoor zorgt dat er veel mogelijk wordt
gemaakt voor de jeugd. W e hopen dat Dolf nog lange tijd een actieve rol binnen de
vereniging wil vertolken!
Teams & resultaten
In 2012 zijn er door de meeste teams van DW T ook weer heel behoorlijke
resultaten gehaald. Heren 1 heeft onder leiding van Hans Hogerheijde promotie
bewerkstelligt naar de 3e klasse bond, waardoor DW T zich wederom in landelijke
competitie blijft handhaven. Aan het eind van 2012 stond het team op een keurige
plaats in de middenmoot van de hogere klasse.
Heren 2 en Heren 3 spelen, na de herindeling door het verdwijnen van District en
Kring, in de Regio 2e klasse met ingang va het seizoen 2012/2013. Aan het eind
van 2012 stonden deze twee teams op de degradatie plaatsen, ze zullen er dus alles
aan moeten doen om in hun klasse te blijven. Het heren 5- team van 2011 heeft zich
door hun kampioenschap weten te promoveren naar heren 4. Uiteindelijk is heren 4
in een nieuwe competitie geëindigd op een veilige 6e plaats. Ook heren 5 eindigde
op de 6e plaats in hun competitie.
Dames 1 met Peter Schoberer aan de leiding eindigde in de top van de
middenmoot, een heel behoorlijke prestatie. Dames 2 degradeerde net niet.
De eindstanden van seizoen 2011/2012:
Pup < 11: 4e
Dames 1: 5e
Pup < 13: 6e
Dames 2: 9e
Asp <17: 2e

Heren 1: 5e
Heren 2: 5e
Heren 3: 3e

Heren 4: 6e
Heren 5: 6e

Scheidsrechters & w-officials
Raymond Velthuis, Tim Klein, Ronald Stricker, Peter Rienstra, Marius Bakker en
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Marcel Ox hebben weer naar tevredenheid zeer veel wedstrijden gefloten voor
DW T. Ton van Gemert, keeper van Heren 3, heeft zich ook toegevoegd aan het
arsenaal aan scheidsrechters van DW T, waardoor we weer wat lucht hebben. Het
aantal scheidsrechters blijft een punt van zorg. Te weinig scheidsrechters kan
leiden tot het terugtrekken van teams door de competitieleider. De polocommissie
is druk bezig met het bekendmaken van het probleem en met de werving van
nieuwe scheidsrechters, aangezien een aantal oudere scheidsrechters aangegeven
heeft er over niet al te lange tijd mee te stoppen.
Verder probeert de polocommissie nog steeds ervoor te zorgen dat alle
waterpololeden boven de 16 jaar naar de W -official cursus gaan. Dit wordt echter
bemoeilijkt door het feit dat de data van de cursussen steeds op het allerlaatste
moment bekend worden (één week of minder van te voren), waardoor er weinig
mensen naar de cursus kunnen.
Evenementen en activiteiten
De polocommissie heeft ook in 2012 een heleboel activiteiten georganiseerd. In de
zomer zijn er weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder, en Hasselt.
Verder heeft de polocommissie in samenwerking met de andere werkgroepen het
kerstfeest georganiseerd.
Het Pinkstertoernooi in 2012 is opgepakt door een apart ingestelde commissie
onder leiding van Pim Hendriks en Rob Goedkoop om het toernooi nieuw leven in
te blazen. Onder hun leiding werden sponsoren binnengehaald en werd de opzet
van het toernooi duidelijk verbeterd en geprofessionaliseerd. Het toernooi werd een
groot succes. Met de huidige insteek verwachten we dat het toernooi weer beter
bezocht gaat worden en dat het weer de allure van weleer krijgt.
Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de
toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en
natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DW T een warm hart
toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft. En in
het bijzonder bedanken wij de scheidsrechters, supporters, de ouders van
minipoloërs, pupillen en aspiranten die halen en brengen, aanmoedigen en troosten
en een echt clubgevoel weten te creëren. En we bedanken natuurlijk de enthousiaste
trainers en degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi van welke aard dan
ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 2013
met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!
Sabine Govers, Tessa W ijckmans, David de Loor, Jan-Pieter Bal, Jim Bol, W essel
van Geldorp en Ronnie W esterhoven.
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Jaarverslag werkgroep
wedstrijdzwemmen
W erkgroep
De zwemwerkgroep bestaat in 2012 uit een vijftal leden, die verschillende taken
uitvoeren voor het wedstrijdzwemmen. Er is één wijziging geweest in 2012. Emile
Schrijver (voorzitter) is gestopt na drie seizoenen in de werkgroep en Marco
Douwma is toegevoegd aan het begin van het nieuwe seizoen als lid. Maykel van
Esveld (voorheen vice-voorzitter) is sinds het begin van het nieuwe seizoen onze
voorzitter. De taken in de werkgroep zijn als volgt verdeelt:
Voorzitter/Penningmeester:
Secretaris:
W edstrijdsecretaris:
Activiteiten:
Lid:

Maykel van Esveld
Michel W igbers
Yvette Roozen
Roland Hoogendoorn
Marco Douwma

Beleid
Sinds Januari 2012 werken we met een selectie-indeling. Dit is gedaan om een
betere doorstroming te krijgen in de banen op basis van snelheid en de zwemmers
gelijkmatig te verdelen over banen. Met ingang van het seizoen 2012/2013 hebben
we weer 4 avondtrainingen.
Het beleid om zwemmers zo snel mogelijk mee te laten doen aan wedstrijden en ze
daar toe voor te bereiden begint zijn vruchten af te werpen. De deelname aan de
Speedo wedstrijden (jeugd t/m 12 jaar) is gegroeid tot ongeveer 10 tot 15
zwemmers per wedstrijd. Ook stimuleren de trainers de zwemmers meer naar
prestatie gerichtheid en dat is ook te zien aan de resultaten van de zwemmers (zie
kopje resultaten).
Mede hierdoor hebben we in 2012 15 nieuwe aanmeldingen gekregen en komen we
uit op ongeveer 60 actieve leden.
Kader
Op het gebied van kader zijn er veel wisselingen geweest. De werkgroep heeft in de
zomer afscheid genomen van Katinka van Vastenhoven als hoofdtrainster. Dit
besluit is genomen na de seizoensevaluatie met Katinka, de werkgroep en het
bestuur. W e willen Katinka bedanken voor haar enthousiasme langs de badrand en
de progressie die de zwemmers gemaakt hebben.
Aan het begin was er nog geen reactie op de uitgezette vacatures. Michel is
hoofdtrainer geworden en geven Roland, Peter, Bart en Hiras training. Daarnaast
zijn twee ouders hulptrainer geworden, zodat we op bijna alle uren twee trainers
hebben staan.
Bij de officials zijn er twee officials gestopt en zijn er twee officials geslaagd voor
hun tijdwaarnemer 4 cursus. Ook is er een official van een andere vereniging bij
gekomen. Maykel van Esveld heeft het BHV-diploma behaald. Dit was een eis van
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SRO voor de maandagochtendtraining. Tijdens deze training is geen personeel van
SRO aanwezig.
Resultaten
De resultaten laten een stijgende lijn zien t.o.v. de vorige jaren. Er is deelgenomen
aan verschillende kampioenschappen. Bijzonder om te vermelden is dat Anneloes
Peulen W ereld Kampioen is geworden bij W K Life saving in Adelaide (Australië)
en heeft deelgenomen aan het NK. Kenan Cörüz heeft drie Kringrecords
gezwommen voor 9-jarigen. Hij heeft de 50m vrijeslag, de 50m schoolslag en
200m vrijeslag verbeterd. Veel zwemmers hebben in 2012 een clubrecord
verbeterd. Kenan Cörüz, Zyco van Esveld, Roland Hoogedoorn, Miquel Klooster
en Anneloes Peulen hebben in totaal 14 clubrecords verbeterd.
Bij de competitie (District 2) zijn we gestegen van een 10e naar een 6e plaats. Nu
aan het einde van 2012 staan we 4e, na twee van de vijf te zwemmen wedstrijden.
W e zijn dit jaar zeer actief geweest bij het Open W ater zwemmen. Een aantal
zwemmers hebben bij deze wedstrijden medailles behaald.
Hieronder in het kort de resultaten:
1x goud, 2x zilver en 3x brons op de W ereld Kampioenschappen Life Saving
3x goud, 2x zilver en 4x brons op de Kring kampioenschappen (12 jaar en ouder)
2x zilver en 5x brons bij de Kring Speedo Finales (tot 12 jaar)
2x zilver en 1x brons bij de Nederlandse Master Kampioenschappen (25 jaar en
ouder)
1x brons Kring W inter Kampioenschappen (alle leeftijden)
3 Kringrecords
14 Clubrecords
Evenementen en activiteiten
In 2012 hebben we voor de 26e keer het twee-daagse Paastoernooi georganiseerd.
Er waren per dag ongeveer 200 deelnemers, die van ongeveer 20 verengingen
kwamen. Dit jaar was onze zuster vereniging uit Osnabruck er ook weer bij en
hadden we deelname van een vereniging uit Limburg.
In september hebben twee van onze jeugdzwemmers meegedaan aan de Nationale
Speedo Dag. Voor deze dag worden alleen de beste 20 jongens en meisjes per
jaargang tussen acht en twaalf jaar uitgenodigd.
W e zijn met 13 zwemmers naar het tweedaags toernooi in Osnabrück (van onze
zustervereniging) geweest en hebben op de laatste zaterdag van het jaar een
trainingsdag georganiseerd, waarin we ochtends getraind hebben en 's middags
sport en spel gedaan hebben.
W e zijn gestopt met het organiseren van de Meerkamp. W e zijn nieuw initiatief
gestart. W e organiseren samen met ZV Haerlem 3 wedstrijden. Deze wedstrijden
worden de Haarlem Open genoemd.
2.6 Overig
W e willen Michiel Tonsbeek bedanken voor zijn rol als actief trekker van het
Master zwemmen. Al jaren regelt hij alle zaken rondom het masterzwemmen. Ook
willen we onze Juryleden bedanken, want jullie zijn een klein trouw groepje. Jullie
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zorgen ervoor dat we naar ongeveer 40 zwemwedstrijden in één jaar kunnen gaan.
Het wordt heel erg gewaardeerd door onze zwemmers en trainers.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
Tijdens de ALV van 2012 zag de bezetting van het bestuur er als volgt uit.
Naam: Functie:
Robbert Henrichs
Mieke Goedkoop
Andre Visser
Pieter Paul van Oerle
Martin Belles
Jeroen Loerakker
Bart van Leijden
Ouke Koet

Einde termijn:
Voorzitter
2014
Secretaris
2014
Penningmeester
2014
Vice-voorzitter
2014
Communicatie & Public Relations 2013
Kader & Opleidingen
2013
Algemeen lid
2014
Algemeen lid
2015

Mieke Goedkoop was op de ALV nog aanwezig als secretaris, omdat er geen
vervanger voor Mieke is gevonden beheerde ze het hele jaar door de email en hielp
ze waar dat nodig was.
De bezetting is vrij snel veranderd, in juni namen we afscheid van Pieter-Paul van
Oerle. Ouke Koet nam hierop de taken van Pieter-Paul over. In november hebben
we ook afscheid genomen van Bart van Leijden. Door het aftreden van
bestuursleden is het niet in alle gevallen gelukt om de taken over te nemen door de
overige bestuursleden. De zoektocht naar nieuwe leden verliep ook niet als spoedig
als gehoopt. Hierdoor zijn een aantal plannen weer in de koelkast beland.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2012 12 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden.
Elke werkgroep is binnen deze reguliere bestuursvergaderingen op bezoek geweest
om de stand van zaken en knelpunten binnen de werkgroep te bespreken. In 2012 is
er 3 maal een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren
vertegenwoordigd (in principe door de voorzitters, vandaar de naam
voorzittersoverleg). Op deze vergaderingen komen gemeenschappelijke thema's die
voor heel DW T belangrijk zijn aan de orde, zoals bijvoorbeeld het werven van
nieuwe leden, doorstroming van leszwemmers naar de sportsectoren en
beleidzaken.
Beleid
•
Opleidingen en Kader: Vanuit het bestuur hebben we geprobeerd om een
cursus in ons clubhuis te starten voor leszwemtrainer niveau 2, door
omstandigheden is dit niet gelukt. W el zijn er 4 cursisten gestart voor deze
opleiding in Heemskerk.
•
Kaderfeest en Kadercadeau: In 2012 hebben is er geen kaderfeest geweest,
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•

•

•

•

•

we hebben afgesproken dit eens in de 2 jaar te houden. Rond Sinterklaas
zijn alle kaderleden bedankt met een chocolade letter met het logo van
DW T erop gegeven.
W ebsite: In 2012 was het plan om een nieuwe website te lanceren.
Voornamelijk is het idee om de website een stuk levendiger te maken en niet
alleen informatie erop te zetten voor buitenstanders. Bart van Leijden is
hiermee van start gegaan en heeft een werkgroep opgezet, maar vanwege het
aftreden van Bart uit het bestuur zal de nieuwe website op zich laten
wachten.
Clubblad: Begin 2012 begaf de stencilmachine het, het leek er even op dat
de 13 jaar oude machine het voorgoed had begeven, maar na een avondje
klussen door handige mensen is hij toch weer gemaakt. W el zijn we
hierdoor meteen overgestapt op de digitale nieuwsbrief. Vanuit ons
ledenadministratie systeem hadden we al een groot aantal email adressen
verzameld en via informatie op de facturen hebben we gevraagd om de
gegevens te controleren. W el maken we nog steeds een aantal boekjes voor
(ere)leden die geen e-mailadres hebben en een aantal voor in het clubhuis
Contributie facturen: Tijdens de 2de helft van 2012 zijn we overgestapt naar
digitale facturen naar de sportsectoren. Dit scheelt toch gauw 200 facturen
die met de post moeten worden verstuurd en natuurlijk in enveloppen
moeten worden gestopt. Een nadeel hiervan bleek wel dat het extra controle
opleverde. Vooral bij jonge sporters, waar het vaak de ouders zijn die
betalen is het onhandig om de sporter zelf te mailen. In vele gevallen is dit
inmiddels aangepast.
Sponsorbeleid: W edstrijdzwemmen en W aterpolo zijn voor de toernooien
opzoek gegaan naar sponsoren, vooral het pinkstertoernooi was grootst
opgezet met hulp van sponsoren. Als bestuur hebben we getracht hier een
beleidsplan voor op te stellen. Voornamelijk kijken naar de eisen die de
KNZB heeft met betrekking tot sponsoring.
Activiteiten kalender: Ook in 2012 is het bestuur bij alle thuiswedstrijden
van de verschillende afdelingen op bezoek geweest. Vaak hebben ze
praatjes gemaakt met de kaderleden en soms hielpen ze ook mee met
bijvoorbeeld de prijsuitreiking.

Binnen de vereniging hebben we in 2012 een steeds hechtere samenwerking gezien
tussen werkgroepen onderling en het bestuur. Verder was 2012 voor het bestuur
een lastig jaar met veel wisselingen in de bezetting. Op het financieel vlak is er veel
werk verzet, door bestuur maar zeker ook door alle werkgroepen, en met goed
resultaat
Namens het bestuur,
Andre Visser, Jeroen Loerakker, Martin Belles, Ouke Koet, Robbert Henrichs
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Klaverjassen
DWT heeft zich opgeworpen als
gastheer voor klaverjasclub
"Schalkerpost" vanaf half maart
tot eind mei. "Schalkerpost" was
destijds onderdeel van de
personeelsvereniging van het postkantoor in
Schalkwijk. Na sluiting van dit kantoor trok de
vereniging in bij het postoverlaadstation in
Heemstede dat ook op termijn met sluiting, dat half
maart definitief ingaat, te maken zou krijgen. In
combinatie met een teruglopend ledental is besloten om de
vereniging in haar jubileumjaar (in 2013 40-jarig bestaan) op te
heffen. We zochten echter een locatie om het seizoen af te kunnen
maken. DWT biedt hierin dus de helpende hand. DWT ziet zelfs
mogelijkheden voor een samenwerking in de toekomst met
Schalkerpost waarbij DWT-leden die daarvoor belangstelling hebben
in competitieverband gezamenlijk kunnen klaverjassen met de
klaverjasvrienden van Schalkerpost.
Om te weten of daar voldoende draagvlak voor is nodigt de
klaverjasclub DWT-leden uit om vanaf heden op de dinsdagavond
(aanvang 20.00 uur) tot eind mee te komen klaverjassen in het
clubhuis. Jullie zijn van harte welkom! Op grond van de
belangstelling bij DWT-leden in die periode wordt in overleg met de
clubhuiscommissie besloten of een doorstart van Schalkerpost in
samenwerking met DWT in het nieuwe seizoen mogelijk is.
Namens klaverjasvereniging "Schalkerpost";
Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Goud bij Kring Sprint
Kampioenschappen
Door Michel.
Op zondag 3 maart waren de kring sprint kampioenschappen. Bij de
deze wedstrijd zwemmen de beste sprinters van de provincie tegen
elkaar. DWT was vertegenwoordigd door maar liefst 10 zwemmers
die één of meerdere afstanden hebben gezwommen. Een aantal
zwemmers mocht zelfs alle afstanden zwemmen.
Als je aan alle 4 de afstanden mee mocht doen en je behoorde tot de
beste 8 snelsten, dan mocht je meedoen aan de 100m wisselslag
All-in finale. Names DWT mocht Roland hier aan meedoen en hij
werd 6e in een nieuw PR van 1.04.60. Ook zwom Roland een
clubrecord op de 50m vlinderslag.

Vlnr: Zyco, Maarten, Bido.Winnaars van de 4 x 50m wisselslag
De Jongens estafette ploeg heeft op de 4 x 50m wisselslag de gouden
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medaille behaald.
Bij deze wedstrijd werden er nog verschillende goede uitslagen
behaald. We hebben naast de gouden medialle nog twee zilveren en
zes bronzen vaantjes behaald. Zilver was er voor Bido (50m vlinder)
en Maarten (50m rugslag). De bronzen vaantjes waren voor Emre
(3x), Bido (2x) en Lloyd (1x). Daarnaast waren er nog goede
uitslagen van Adia (4e op de 50m school), Ouassima (4e op de 50m
vrij) en Hiras die bij de heren 5e werd op de 50m vrijeslag.

Zwemploeg stijgt naar 3e
plaats bij Competitie
Door Michel
Op zondag 10 maart werd de 4e ronde gezwommen van de
competitie. Het was een rommelige competitie met veel afmeldingen
en de jeugdestafette die niet doorging, omdat het bad te kort gehuurd.
Desondanks hebben we als ploeg ontzettend goed gepresteerd. We
stonden 4e voor aanvang van deze ronde met een achterstand van 80
punten. We hebben dik 100 punten beter gepresteerd dan de nummer
3 (de Futen) en zo zijn we ze voorbij en staan we derde. De eerste 3
promoveren naar de eerste klasse District. Dus dat zou heel mooi zijn
als we zouden promoveren!
Bij deze competitie wedstrijd is er ook individueel goed
gezwommen. Van de 73 starts eindigden er 45 in een nieuw
persoonlijk record. De grootste verbeteringen kwamen op naam van
Hugo, Maarten, Bido en Ouassima. Hugo verbeterde zijn 100m
wisselslag met meer dan 10 seconden. Maarten als Bido zwommen
dikke persoonlijke records op de 200m vrijeslag en Ouassima zwom
5 seconden van haar 100m schoolslag tijd af.
De dames estafetteploeg met Anouk, Yvette, Anneloes en Lisette
won met overmacht de 4 x 100m wisselslag en de jongens ploeg won
de 4x 50m vrijeslag.
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Ook werden er 3 clubrecords gezwommen. Roland verbeterde op de
100m vlinderslag zijn eigen heren clubrecord met een paar 100ste
naar 1.02.07 en Anneloes zwom op de 100m vlinderslag de 50m en
100m vlinderslag uit de boeken bij de dames. Als tussentijd had
Anneloes 30.32 op de 50m en als eindtijd 1.05.69. Het oude record
op de 50m stond sinds 1996 en de 100m vlinderslag stond sinds
1977.

Speedo in Zaandam
Door Michel
Zondag 17 maart werd de 4e deel van de Speedo (voor jeugd tot 13
jaar) gezwommen. Bij deze wedstrijd zwemmen de beste zwemmers
van de provincie tegen elkaar en na vijf wedstrijden mogen de beste
25 zwemmers per afstand onderling uitmaken wie er wint.
De grootste tijdsverbeteringen kwamen bij veel zwemmers terecht.
Nouafal verbeterdere zijn 100m rugslag tijd met 30 seconden. Kelvin
verbeterde zijn 100m vrijeslag tijd met 13 seconden. Ouassima en
Teije zwommen 15 seconden van de 200m schoolslag af.
Een aantal zwemmers gingen met een een medialle naar huis. Sophie
mocht op de 50m vlinderslag de zilveren medialle meenemen en
Ouassima behaalde haar eerste medaille van dit seizoen bij de
Speedo op de 200m schoolslag. Ze werd tweede in een tijd die maar
2 seconden boven het clubrecord van 12-jarigen was. Ook had ze nog
een medialle op de 200m wisselslag kunnen halen. Maar helaas voor
haar was ze voor het startsignaal weg en dat betekent dat je
gediskwalificeerd wordt.
Kenan haalde twee keer goud. Hij deed dit op de 100m vrijeslag en
100m rugslag. Irvine mocht op zijn verjaardag een zilveren en
bronzen medialle mee naar huis nemen. Dit deed hij op dezelfde
afstanden als Kenan.

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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Van het leszwemmen !
Zaterdag 23 maart is er afgezwommen in de Planeet.
Ondanks dat het vroeg was waren er heel veel vaders, moeders, opa's,
oma's, broertjes, zusjes en nog vele bekenden dus het was een
gezellige boel. Veel kinderen waren erg nerveus waardoor sommige
vergaten wat ze moesten doen, maar gelukkig kwam (bijna) alles
goed !
Wij willen:
Yousef Dari
Kayleigh Rigter
Teun Scheeres
Liza Zahedian
Jamaa Bouzi
Dylan van Vuuren
Madelief Boef
Thijmen Verhoef

Mathijs Gêbe
Koen Wijnstok
Luana Sussenbach
Frederique de Vries
Iskra Ihtijarevic
Thijs Huijsmans
Rachelle Liefhebber

Feliciteren met het behalen van hun A diploma
Voor het B diploma zijn:
Sami Ben Azougagh
Andie Zonneveld
Noa-Sophie Vrijhoeven
Nikki Kuipers
Daan Philippo

Jesse Reurings
Mare Dix
Nynke Benschop
Jasmin Jheeta

Geslaagd, Gefeliciteerd !
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En het C diploma is gehaald door:
Mats Vlemingh
Ilayda Yigit
Mia O'Riordain
Anna Götz
Oumaima El Mannichi
Kiana Weltz
Fantastisch hoor !!

We hopen jullie allemaal terug te zien bij DWT !
En nu gaan we natuurlijk weer goed oefenen voor de volgende ronde
afzwemmen op 22 juni !
Hieronder weer een lijstje met alle belangrijke data:
Voor de Vrijdag:
vr
vr
vr
vr

5-apr
12-apr
19-apr
26-apr

zwemles
zwemles
zwemles
zwemles

vr

3-mei zwemles

vr
vr
vr

10-mei zwemles
17-mei zwemles
24-mei zwemles

vr

31-mei zwemles

vr
vr
vr
vr
vr

7-jun
14-jun
21-jun
28-jun
5-jul

zwemles
zwemles
zwemles
zwemles

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
W e gaan kiijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
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
Laatste keer zwemmen voor de zomervakantie
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Voor de zaterdag:
za
za
za
za

6-apr
13-apr
20-apr
27-apr

zwemles
zwemles
zwemles
zwemles

za

4-mei zwemles

za
za
za

11-mei zwemles
18-mei zwemles
25-mei zwemles

za

1-jun zwemles

za
za

8-jun zwemles
15-jun zwemles
geen
22-jun
zwemles
29-jun

za
za

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen en er
wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
W e gaan kiijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
i.v.m. afzwemmen
Laatste keer zwemmen voor de zomervakantie

Mocht u vragen, opmerkingen of een leuke anekdote hebben over de
zwemlessen, laat het ons weten op:

leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Paastoernooi
Door Michel
Ik vond dit jaar het Paastoernooi een top toernooi. Niet alleen deden
van DWT er meer dan 40 zwemmers mee, maar ook hebben we
ontzettend goed gezwommen met de ploeg. Voor het eerst in vele
jaren hebben we het verenigingsklassement gewonnen. Daarnaast
waren er nog een aantal estafette overwinningen en vele clubrecords.
Ouassima zwom op de 50m rugslag het record voor12-jarigen uit de
boeken. Kenan verbeterde zijn eigen record op de 100m vrijeslag bij
de 10-jarigen. Emre verbeterde de 50m schoolslag bij de 12-jarigen.
Bij de heren verbeterde Roland zijn eigen clubrecords op de 50m en
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100m vlinderslag. En Anneloes verbeterde maar liefst vijf dames
records. Ze zwom nieuwe clubrecords op de 50m rugslag, 50m
vlinderslag, 200m wisselslag, 200m vrijeslag en 400m vrijslag.
Naast het zwemmen waren er ook vele andere activiteiten in het
Paasweekend. Zo hebben we op zaterdagochtend samen getraind met
HSG Greifswald. HSG Greifswald heeft maar liefst 8 uur gereden om
bij ons op toernooi te komen. En wat ik als feedback heb gekregen
van de trainer, is dat ze het prachtig vonden om bij ons het weekend
door te brengen.
Zondag avond na de
eerste weds t ri j ddag
hebben samen met de
t w e e
D u i t s e
verenigingen heerlijk
gegeten in het clubhuis.
Het clubhuis was
omgetoverd tot een waar
restaurant. Er waren
overheerlijke Turkse
pizza's, een grote bak bami, salades, hartige taarten en natuurlijk als
toetje maar liefst vier schalen tiramisu. Ik heb van veel zwemmers
gehoord dat ze veel te veel hebben gegeten. Dit hadden ze niet
gedaan, omdat ze zo'n honger hadden, maar omdat het zo lekker was.
Dat is natuurlijk het beste compliment, die je als kok kan krijgen!
Na het eten was het tijd voor de disco. Hier heeft onze jeugd zich nog
even flink op uitgeleefd. Ik wist niet dat een aantal zwemmers zo
motorisch goed waren. Misschien moet ik maar eens keer op muziek
trainen. Eens kijken of ze het keerpunt bij de rugcrawl nu wel goed
doen.
Ik kan ik niet anders concluderen dat het voor alle zwemmers, ouders
en vrijwilligers een geslaagd toernooi was. Ik kijk nu al weer uit naar
de volgende editie op 20 en 21 april 2014.
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Van de Polocommissie
April 2013…. Ongelooflijk, wat een heerlijke weer, maar niet heus!!!
De lente staat nog steeds voor de deur, maar we hebben hem nog niet
veel gezien. 1 voordeel, het klokje is weer een uurtje voor-uit-gezet,
daardoor lijken de avonden weer veel langer te worden. Zo, de Pasen
hebben we gehad en kunnen we ons gaan opmaken voor alweer de
laatste wedstrijden van het seizoen '12-'13. En als ik zo naar de
standen van de jeugd kijk, dan mogen we echt heel trots op iedereen!
Alle pupillen draaien goed mee in de competitie en de pupillen <13
d1 staan zelfs bij de eerste 3!! Klasse!! Maar ook de jongens onder de
17 doen nog volop mee voor het kampioenschap, ga zo door!!!
Verder hebben bijna alle heren en dames teams zich veilig gespeeld
in hun competitie. Succes allemaal!!!!!

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!

Uit de krant
HaarlemsDagblad 04-03
DWT1 - De Otters 8 - 5

HD 18-03-'13 DWT1 - Watervlo1 7 - 9
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Gelezen op Dichtbij.nl:
Waterpolo: DWT d1(<13) ontving AZVD d1 uit
Wormerveer
Janna, Daniël en Ouassima
waren de invallers, die er
duidelijk weer veel plezier en
zin in hadden! Wat waren ze
goed! Bedankt voor jullie
weergaloze inzet!
En wat ook wel eens gezegd mag
worden: de tafelbezetting mocht
er deze wedstrijd zijn! Er werd
goed opgelet en genoteerd!
Duidelijk vers bloed, geen komma werd vergeten. Prima werk Dolf,
Carolina en Danny!
Maar dan nu over naar waar het natuurlijk allemaal om draait…..de
wedstrijd:
1e periode: de spelers van AZVD lieten zich meteen van hun sterkste kant
zien. Zij bereikten
bij de opgooi als eerste de bal en kwamen meteen tot een gevaarlijke
aanval. Deze werd eenvoudig tegen gehouden door de keeper en toen kon
vervolgens het echte spel gaan beginnen. Een lange bal op Iris, Iris zwemt
goed door, kijkt waar de keeper in het goal ligt en gooit …. Prima hoog in
de verre hoek: 1-0! AZVD kwam hierna niet echt aan aanvallen toe,
Hannah en Janna deden goed verdedigend werk. Even later kwam een
doelpoging van Daan;
de bal verdween nèt naast het doel. Een paar keer kwam AZVD gevaarlijk
dicht bij het doel van DWT, waardoor Dana liet zien dat ze niet alleen kan
keepen maar ook mee kan verdedigen.
Zij zwom zich vrij en gooide de bal vervolgens naar Janna. Janna begon
aan haar sprint naar voren en kwam heel dicht bij het doel, maar
(onzelfzuchtig als zij is) zag Iris goed vrij liggen en speelde de bal terug
naar haar…. Iris weet de bal er weer goed in te prikken! 2-0! Niet veel later
was het Patrick die zich goed vrij gezwommen had en ook weer naar Iris
passte: deze bal raakte de paal, jammer! Na een tegenaanval van AZVD,
waar geen doelpunt uitkwam, was het weer
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Dana die een fast break op Iris gooide, waarna Iris er 3-0 van maakte!! Een
zuivere hattrick!!
2e periode: Eigenlijk was het overwegend DWT dat aanviel. Een enkele
keer kwam AZVD over de middellijn richting het doel van DWT maar
kwam het niet tot scoren. Er werd goed verdedigd en hard gewerkt door
iedereen! Maegan was het die er in deze periode 4-0 van maakte; prima
ingeschoten bal! Even later was het Patrick die het publiek liet juichen:
alhoewel hij sterk
verdedigd werd, draaide hij zich vrij en gaf een lobje over de keeper!!!
Wauw: 5-0! En weer even later was het Ouassima, die een sprint langs de
linkerzijde van het zwembad trok en de bal breed over het veld naar Daan
gooide. Daan scoorde en maakte er 6-0 van. Wat een samenwerking!
3e periode: Ouassima als eerste bij de bal bij het opgooien en speelde
Patrick aan die verder in de aanval kon maar helaas op de lat gooit.
Hannah, Iris en Maegan zijn een sterk front in het midden en waren
regelmatig gevaarlijk maar kwamen nog niet tot scoren. AZVD leek meer
aanvallend te gaan spelen en onze verdediging werd aan het werk gezet.
Gelukkig waren Daniël en Janna en Ouassima zeer oplettend en wisten
doelpogingen af te weren en ballen afhandig
te maken. Ouassima gooide daarbij de bal terug naar onze keepster, die
overzicht behield en de aanval weer opstartte. Patrick zwom goed door en
speelde Iris vrij. Zij gooide net naast, jammer. Maar niet veel later was het
raak: een hele mooie bal van Daan, die goed gekeken heeft waar de keeper
lag en 'm links hoog in de hoek prikte: 7-0! Janna wist tot 2x toe een bal
van de tegenpartij afhandig te maken en naar het doel te sprinten, maar
helaas mistte de bal voldoende kracht om het net te raken. En ja hoor; plots
was daar Hannah, volkomen uit het niets wist zij wel te scoren, mooi
doelpunt! 8-0!
4e periode: AZVD kwam steeds meer tot een aanval, werd DWT moe?
Dana verdedigde een paar keer goed mee, waardoor het
tegendoelpunten-saldo nog lang op 0 bleef. Maar dit zou niet zo blijven.
Opeens was daar een afstandschot van AZVD, welke Daan probeerde te
stoppen (maar hem een bloedlip opleverde) en ook te ver bij Dana haar
armen vandaan was en verdween in het net: 8-1! Er werd nog wat over en
weer nog aangevallen maar het einde van de wedstrijd naderde… Hannah
kreeg nog 20 seconden straf vanwege 'onrechtmatig verdedigen' maar daar
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wist de tegenpartij niet van te profiteren. 8-1 Was het en blijft de
eindstand.
Al met al een hele goede wedstrijd, waarbij DWT veel in de aanval was en
er goed gescoord werd! Er werd goed verdedigd, er waren mooie lange
passes en er werd ook breed (uit-)gespeeld.
DWT van harte met deze verdiende overwinning!!!

Waterpolo jeugd Haarlem: spannende wedstrijd,
gelijkwaardige tegenstanders!
Waterpolowedstrijd zaterdag 2 februari. Het ging tamelijk gelijk op,
maar waterpolo DWT pupillen onder de 13 jaar stonden gedurende
de wedstrijd steeds met twee punten voor. Haarlemse waterpoloërs
van DWT bleken vandaag goed gemotiveerd en daarom de sterkere
partij te zijn. Spelers Haarlem waterpolo zijn: Boris, Milo, Jannus,
Daniel, Jens, Janna, Ouassima, Itza en Thomas, tegenstander: De
Snippen uit Amstelveen
1e speeltijd - Jannus op
doel. Bij de opening van de
wedstrijd was Boris als
eerste bij de bal. Door goed
samenspel : Janna - Milo,
weer terug naar Boris en
weer naar Milo kwam de
stand direct al op 1-0 voor
DWT! De Amstelveners
zetten direct een
tegenoffensief in, Nr.8 naar
nr 11 en vervolgens nr.5
naar nr.4, maar onze Jens
speelt heel sterk vandaag
en weet hen een halt toe te roepen. Vervolgens scoort Milo wederom ! het
is nu 2-0 voor waterpolo DWT. Boris ontfutselt de bal van tegenstander
nr.9, en speelt de bal door naar Milo en Jens. Maar helaas komt de bal in
verkeerde handen en brengen de Snippen 7 en 5 uit Amstelveen de stand op
2-1. Er volgen nog twee aanvallen op het doel van DWT Haarlem. Een bal
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komt op de paal en de andere vliegt boven de lat. Als de Snippen
vervolgens een Corner bal krijgen klinkt het eindsignaal en is de stand 2-1
voor DWT.
2e speeltijd - Jannus op doel. Wederom is Boris de snelste maar de bal
beland bij de keeper en via nr.8 en nr.5 beland de bal vervolgens in het net
van DWT. Het is nu 2-2, de stand is gelijk. Maar nu zijn Jannus, Milo en
Jens aan de beurt. (Ik zei al dat Jens vandaag sterk speelt!) De stand is nu
3-2. DWT Haarlem staat weer voor! De Snippen 8 en 5 zwemmen samen
op, Milo ontfutselt hun de bal, die gaat vervolgens naar Boris, Jannus en
Jens maar komt helaas weer bij Snip nr 8 terecht. De Amstelvener wil
scoren maar Daniel springt ervoor en de bal vliegt over de lat. Een actie
van Jens en Milo brengt de stand vervolgens op 4-2 voor DWT. En als Snip
nr 6 vervolgens de bal verliest aan Milo komt de stand op 5-2 voor DWT.
Na een tegenactie van de Amstelveners eindigt de 2e speeltijd met een
stand van 5-3.
3e speeltijd - Daniel op doel. Ouassima is als eerste bij de bal. Ze speelt de
bal naar Janna en met de hulp van Jannus wordt dit een doelpunt ! 6-3 voor
DWT! Wederom een waterpolo aanval op het Amstelveense doel :
Ouassima- Milo - Ouassima - Milo…7-3 voor DWT. Amstelvener nr 9 in
de aanval, Daniel en Itza weten hem te stoppen, maar een van z'n vriendjes
weet toch te scoren en brengt de stand op 7-4. Ook Snip nr. 10 valt het
DWT doel aan. Daniel raakt de bal wel, maar zijn vingers zijn te kort 7-5!!
De Snippen 5 en 9 gaan in de aanval, wat kunnen die gasten goed gooien!!
De stand is nu: 7-6 !! Gaat niet goed zo !! Boris, Thomas en Ouassima
kunnen een aanval van de Snippen 7 en 5 niet tegen houden en de stand
wordt:7-7. Tijd voor een tegen aanval: van Jannus - Boris en Ouassima en
de Stand is: 8-7 onze eer is weer gered!!
4e speeltijd - Jannus op doel. Uiteraard is Boris als eerste bij de bal en
mede dankzij de inzet van Jens en Ouassima weet Milo de stand naar 9-7 te
brengen. Een tegenaanval van Snippen brengt de stand vervolgens weer op
9-8. Wat vervolgens weer beantwoordt wordt door Jannus, Ouassima en
Boris waardoor de stand op 10-8 gebracht wordt. Door twee goede
reddingen van Jannus kunnen de Amstelveners deze stand niet meer
veranderen en blijft de eindstand ongewijzigd! Wij eindigen met een stand
van 10 - 8, super! Jongens en meisje van DWT : goede waterpolo wedstijd
! Wij Haarlemmers zijn trots op jullie. De wedstrijd eindigt met een
eindstand van 10- tegen 8 in het voordeel van DWT.

Pinkstertoernooi
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Vrijwilliger in the picture

Joke Schornagel is al vele jaren een onmisbare kracht aan het bad.
Eerst in het Sportfondsenbad aan het Frederikspark, dat in 1994 werd
gesloopt. Daarna verhuisde zij met DWT mee naar het
Boerhaavebad. Daar geeft zij elke vrijdagavond bij DWT zwemles
aan kinderen die graag hun B-diploma willen halen.
Ondertussen geeft ook Joke haar dochter les, in het 4de badje, en mag
haar kleindochter sinds kort in het diepe zwemmen.
Wat weinigen weten is dat Joke jarenlang bij DWT aan waterpolo
heeft gedaan.
Wij zijn erg blij met Joke en hopen dat zij nog jarenlang les blijft
geven bij ons.
Weet jij een vrijwilliger die het verdient om 'in the picture' te staan.
Stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@dwt-haarlem.nl
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Zuyderzee Masters Circuit
deel 5 te Heerenveen.
Door Corine Kalbfleisch
Op zaterdag 16 februari 2013 haalde Michiel mij om twaalf uur af
om naar de vijfde wedstrijd te gaan in Heerenveen. Gelukkig hadden
wij geen last van winterse omstandigheden. De reis had een vlot
verloop. Mooi op tijd arriveerden wij bij het Abe Lenstra Stadion.
De wedstrijd vond plaats in het ruime 8 banen-bad van dit
sportcomplex. De organisatie was in handen van z.v. "Heerenveen".
Het was gezellig druk en de sfeer was erg gemoedelijk. We hadden
een mooi plekje op de tribune. Het inzwemmen begon om kwart over
twee en de wedstrijd ving een half uur later aan. Wij hebben ons best
gedaan om snelle tijden op de klokken te zetten. Michiel zwom 3 sec.
sneller dan zijn inschrijftijd op de 400m. wisselslag en ik zwom de
50m. vrije slag en de 50m. rugslag 'n fractie sneller dan een jaar
geleden. Nederlandse Master Records kwamen op naam van o.a.
ChristienNieuwenhuis, Donald Uytenbogaart en Edwin van Norden.
Om zeven uur reden we weg en na een korte koffiestop bij een
tankstation waren we omstreeks negen uur thuis. Het was uen
fantastische, sportieve dag.
De uitslagen van deze dag waren:
Michiel H 50+: tijd:
400 m.
wisselslag
100 m.
wisselslag
50 m.
rugslag
Corine D 60+:
25 m.
schoolslag
50 m.
vrije slag
50 m.
rugslag

in 7.57,82 min. 5e pl
in 1.37,51 min. 7e pl.
in 0.47,77 min. 6e pl.
in 0.21,34 min. 2e pl.
in 0.38,38 min. le pl.
in 0.48,86 min. le pl.
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Bierproeverij
Door Mariska
Zondag 24 maart was er in
het clubhuis een echte
bierproeverij.
Het was aardig druk.
Ouders, schoonouders,
vrienden, vriendinnen en
natuurlijk de stamgasten
waren aanwezig.
Michael en Stefan
Woolthuis lieten ons
kennis maken met het
brouwen van bier.
Natuurlijk dit alles onder
het genot van allerlei
soorten bier en hapjes.
Deze dag werd ook
gebruikt om zelf bier te
gaan brouwen. We
moesten allemaal een fles
meenemen om thuis
verder te brouwen.
Er stonden grote pannen klaar, waar het bier in gebrouwen zou
worden. Iedereen mocht meehelpen, wat erg leuk was. Zo leerden we
hoe het brouwen eigenlijk in zijn werk gaat.
Elk biertje dat we mochten proeven was anders. Hier kregen we ook
de uitleg bij. Iedereen was heerlijk aan het proeven. Stefan was zelfs
zo creatief geweest om zelf hapjes te maken, van gesneden blokjes
kaas en worst tot hartige muffins.
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Na heel wat roeren, proeven en ingrediënten bijvoegen zou er een
heus bier ontstaan. Het bier dat er gebrouwen werd moest natuurlijk
wel eerst geproefd worden, dus werd er een fust aangesloten. Het bier
werd enthousiast ontvangen, dus snel verder met brouwen.
Aan het eind van de dag,
rond half 6 was het dan
zo ver!! Het bier kon
gebotteld worden. Alle
1,5 liter flessen werden
gevuld. Een brief mee
wat we er thuis mee
moesten gaan doen en
aan de slag maar.
Het was een zeer
geslaagde dag! Zeker
omdat het allemaal zo
vol overgave uitgelegd
werd.
Stefan en Michael, heel
erg bedankt voor deze
ontzettend leuke en
leerzame dag!
Het bier staat nu te
pruttelen en we zijn heel erg benieuwd hoe het gaat smaken over 4
weken!!
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Meer foto’s van
de proeverij.
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Eerste nominaties Sportgala
bekend!
Zaterdag 27 april, vanaf 21.00 uur: DWT Sportgala 2013
Ook dit jaar wordt de waterpolocompetitie uitgeluid met een fuif in
stijl. Heren ende jongens, voorzie jezelf van overhemd, stropdas en
treed gecolberteerd en wel toe tot het feestgedruis. Dames ende
dames in de dop, plan de kapper, kies je hoed uit, loop de hakken in
en kom in volle glorie binnen in het etablissement dat als
DWT-clubhuis bekendstaat.
Awards
Wederom worden er awards uitgereikt in verschillende categorieën.
De eerste categorie maken we hieronder bekend. De overige
categorieën worden de komende weken in het clubhuis opgehangen,
en bekendgemaakt op Facebook.
DWT op Facebook
Zorg dus dat je regelmatig de tussenwand raadpleegt, en/of de
facebookpagina van DWT een 'vind ik leuk' geeft op
www.facebook.com/de.watertrappers.
Laatste wedstrijden
Als je een echte waterpololiefhebber bent, moedig je zowel Dames 1
(19.00 uur) als Heren 1 (19.45) aan tijdens hun laatste thuiswedstrijd.
Daarna worden de Awards uitgereikt, waaronder:
Beste midachter-award, met de genomineerden:
Jorrit Bakker (o. 17)
Rob Goedkoop (Heren 1)
Mariska ter Horst (Dames 1)
Tot zaterdag 27 april in het clubhuis,
Wiebe Eijhusen,
Clubhuiscommissie

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
# Mieke Goedkoop
(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: Linda Visser
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

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
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