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Beste nieuwe vrijwilliger!

Ten eerste willen we aangeven super blij te zijn met je aanmelding
om vrijwilliger te worden bij DWT. Zonder vrijwilligers kan DWT
niet bestaan en vele handen maken licht werk. Dat is ons motto
geweest de afgelopen periode.
Om alle nieuwe vrijwilligers goed op weg te helpen is er een
informatieavond gepland op vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 uur.

Deze bijeenkomst vindt plaats in ons eigen clubhuis bij het
Boerhaavebad. Tijdens deze avond zullen er leden van alle
werkgroepen aanwezig zijn om jullie de informatie te geven die
nodig is om van start te gaan als vrijwilliger. Ook is het natuurlijk in
sommige gevallen een kennismaking. Wij zijn zelf ook aanwezig om
een en ander toe te lichten. Mocht je verhinderd zijn dan horen wij
dit graag. In dat geval neemt de werkgroep waar je vrijwilliger gaat
worden contact met je op om verdere afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je inzet en tot vrijdag 14 juni!

Sabine Roozen, Martine Roling en Mieke Goedkoop
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Van het leszwemmen!

De zomervakantie komt eraan en dus voor de laatste keer data om
niet te vergeten.

BELANGRIJKE DATA BOERHAAVEBAD
Zaterdag 22 juni Afzwemmen A, B, en C in de Planeet
Vrijdag 28 juni Laatste zwemles voor de zomervakantie
Vrijdag 30 augustus Eerste zwemles na de zomervakantie 

LET OP!! Is een week later dan eerder
doorgegeven i.v.m. onderhoud!

BELANGRIJKE DATA DE PLANEET
Zaterdag 22 juni Afzwemmen A, B, en C in de Planeet,

LET OP!! Dus geen zwemles!
Zaterdag 29 juni Laatste zwemles voor de zomervakantie

LET OP!! In het achterste bad!
Zaterdag 24 augustus Eerste zwemles na de zomervakantie

Zoals ondertussen wel bekend zal zijn gaan we dit jaar de laatste
zwemles anders doen:
De ouders/verzorgers mogen de hele les mee zwemmen, waarvan het
eerste half uur in het badje van je kind. Dan kunnen de
ouders/verzorgers aan de kinderen laten zien hoe goed ze kunnen
zwemmen en misschien zelf ook wat leren.... 
Dus ouders/verzorgers trek je badpak of zwembroek aan en doe
gezellig mee! 
Daarna gaan we een half uur vrijzwemmen.

En dan voor iedereen een fijne zomervakantie en tot vrijdag 30
augustus of zaterdag 24 augustus!
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Kring Kampioenschappen
Door: Michel

Op 10 & 11 en 25 & 26 mei zijn de kring kampioenschappen
gehouden in Beverwijk. Bij de kringkampioenschappen moet je een
limiettijd per afstand gezwommen hebben om mee te mogen doen. In
onze Kring Noord-Holland zijn de limieten heel erg streng, maar
desalniettemin hebben een flink aantal zwemmers één of meer een
limieten gehaald.
Bijna alle zwemmers hebben in het 50m bad dikke persoonlijke
records gezwommen. En met dik bedoel ik dat ze in veel gevallen
sneller waren dan hun 25m bad (je mist dan op een 100m, toch  2
keerpunten).
DWT kon dit jaar twee estafette teams afvaardigen. Bij de jongens
deden Emre, Zyco, Bido en Maarten mee aan de 4 x 100m vrijeslag
en werden 5e. Volgend seizoen mogen ze het nog een keer proberen,
aangezien ze allemaal nog minimaal een jaar mee mogen doen. Bij de
dames zwommen Anneloes, Maaike, Yvette en Anouk naar een 4e
plaats. Maaike en Yvette, top dat jullie speciaal voor de estafette
langs wilden komen.
Bij de individuele afstanden zijn we 8 keer in de prijzen gevallen.
Hiervan heeft Ouassima de meeste prijzen behaald. Ze haalde 2x
zilver en 3x keer brons. Anneloes, die nu verhuisd is naar Eindhoven,
kwam speciaal langs om de 50m vrijeslag en 100m vrijeslag
(estafette) te zwemmen om zich te plaatsen voor de NK. Op 100m
vrijeslag miste ze net de limiet. Daarnaast zwom ze de 200m
wisselslag. Op de 50m vrijeslag en 200m wisselslag werd ze eerste.
De laatste medaille werd behaald door Jeffrey op de 200m
schoolslag.



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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Open Dutch Masters
Championships Swimming.
Door Corinne Kalbfleisch

'n Heel seizoen train je ervoor en op 3, 4 en 5 mei 2013 was het dan
zover. Met Yvette Roozen ben ik naar Eindhoven gegaan om aan het
bovenvermeld kampioenschap deel te nemen. Op zaterdag 4 mei
haalde Yvette mij om half zeven af en na een voorspoedige autorit
kwamen wij mooi op tijd aan.

Dit grote kampioenschap werd gehouden in het Pieter van den
Hoogenband Stadion. In hetzelfde stadion wordt in september a.s. de
European Masters Championships gehouden. Na aankomst hebben
wij ons aangemeld en we zijn meteen gaan inzwemmen, want de 400
m. vrije slag stond op het programma. Mijn dag begon goed, want ik
zwom 7 sec. sneller dan mijn inschrijftijd. Even later zwommen we
de 50 m. schoolslag. Er was een sterke bezetting aan dit
internationale kampioenschap. Ruim 850 zwemmers uit 14 landen
waren vertegenwoordigd. In mijn leeftijdsgroep D 60+ had ik
concurrentie uit Hongarije. Na het ochtendprogramma zijn Yvette en
ik naar het hotel v/d Valk gegaan, waar we dit weekend logeerden.
We hadden 'n luxe kamer met balkon.

We genoten van de zon. 's Middags. na 14.00 uur zijn we naar het
zwembad gegaan. Yvette ging de 100 m. vrije slag en de 100 m.
schoolslag zwemmen en ik ging voor de 100 m. schoolslag en de 50
m. rugslag. Zoals altijd was de sfeer heel gezellig. Vrijwel alle
bekenden waren er. Om een uur of vijf reden we naar ons hotel.
Yvette heeft twee vriendinnen van de z.v. De Bron ontmoet,
Jacquelien 50+ en Christa 30+. We hadden afgesproken om met z'n
vieren in de stad te gaan eten. Met Yvette haar auto reden we richting
het station en na 10 min. lopen kwamen we bij "The Trafalgar Pub"
aan. Eerst buiten gezellig iets gedronken en daarna heerlijk gegeten.
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Tegen acht uur was het een paar minuten stil i.v.m.
Dodenherdenking. Na het eten wandelden wij nog even door het
centrum. Christa en Yvette namen nog 'n ijsje. Op tijd gingen we naar
het hotel terug.

Na de nachtrust genoten wij van een zeer uitgebreid ontbijt. In de
loop van de morgen stond de 800 m. vrije slag op het programma,
zowel voor Yvette als voor mij. Ik mocht in de le serie starten om
10.45 uur. Vlak voor de start was een pauze van 15 min. Ik kon nog
even inzwemmen. Tijdens deze race heb ik veel sec. van mijn
inschrijftijd afgezwommen. Ook Yvette zwom naar een snelle tijd.
Later zwom Yvette de 200 m. schoolslag en wij beiden de 50 m. vrije
slag. Yvette heeft op de 100 m. en de 200m. schoolslag Zilver
gewonnen en ik mocht het Brons in ontvangst nemen op de 400 m.
en de 800 m. vrije slag. Om half zes zijn wij vertrokken en om half
acht zette Yvette mij thuis af.

Het was in alle opzichten een zeer geslaagd weekend.
We blijven nu doortrainen voor de E.M.C. in september a.s.

De uitslagen waren: tijd: 50 m. baan
Yvette D 30 + 
400 m. vrije slag in 5.53,14 min. 9e pl.
50 m. schoolslag in 0.43,09 min. 4e pl.
100 m. vrije slag in 1.12,51 min. 6e pl.
100 m. schoolslag in 1.32,98 min. 2e pl. + Zilver
800 m. vrije slag in 12.07,87 min. 5e pl.
200 m. schoolslag in 3.14,65 min. 2e pl. + Zilver
50 m. vrije slag in 0.32,12 min. 4e p1.

Corine D 60 + 
400 m. vrije slag in 7.26,88 min. 3e pl. + Brons
50 m. schoolslag in 0.48,92 min. 4e pl.
100 m. schoolslag in 1.55,35 min. 4e pl.
50 m. rugslag in 0.51,23 min. 5e pl.
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800 m. vrije slag in 14.51,47 min. 3e pl. + Brons
50 m. vrije slag in 0.38,71 min. 4e pl.

Met vier medailles zijn wij thuisgekomen.

Het Haarlems Dagblad van 6 mei 2013 schreef het navolgende:

100 x 100m
Wanneer: zaterdag 22 juni
van: 07.15 tot 09.45
Voor wie: 42 snelste inschrijvers

DWT (wedstrijdzwemmen) en IZGS (triatlon) organiseren samen de
100 x 100m op hun normale trainingsuren op zaterdagochtend. Voor
beide groepen is het een leuk evenement om goed de zomer in te
gaan. 

We zeggen wel 100 x 100m, maar dat is alleen voor de echte cracks
onder de zwemmers. Om op ieders eigen niveau goed voor de dag te
komen en om de 2,5 uur zwemmen goed te volbrengen zijn er
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verschillende niveaus of kan je een gedeelte meedoen (alleen of  met
zijn tweeën). Alle zwemmers onder 12 jaar moeten met zijn tweeën
zwemmen.

Het clubhuis van DWT is vanaf 06.50 geopend en vanaf 07.00 uur
kan je omkleden en voorbereiden. Vergeet niet om voldoende
drinken en ook snel verteerbaar eten mee te nemen.

Je kan je opgeven door dit formulier ingevuld in te leveren bij je
trainer of mailen naar dwtzwemwerkgroep@gmail.com voor 17 juni. 
Je kan je op dit adres ook opgeven als teller!

Naam: ….......................................................................
Vereniging: …................................................................
Inleverdatum: ….............................................................

Ik geef mij op voor het volgende:
( ) 100 x 100m elke 1.30 (voor de cracks)
( ) 75 x 100m elke 2.00 (PR 1.10 of sneller, km tijd tot 17 min)
( ) 60 x 100m elke 2.30 (PR 1.40 of sneller, km tijd tot 20 min)
( ) 50 x 100m elke 3.00 (PR 2.00 of sneller, km tijd tot 25 min)
( ) Continu banen zwemmen

Ik zwem alleen / tweetal
Indien tweetal: wie is je partner: ….................................................

Ik zwem van:
( ) 07.15 – 09.45
( ) 07.15 – 08.30
( ) 08.30 – 09.45
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 Vrijwilliger in the picture

Tessa Wijckmans is al een aantal jaren actief binnen de
polocommissie van DWT. Al snel bleek dat bij de jeugd haar
interesse lag. Tessa stond dan ook geregeld in het zwembad om
minipoloërs te enthousiasmeren voor de sport en organiseerde zij
minipolotoernooien. Uiteindelijk werd zij coördinator van de jeugd.
Hiervoor ben je onder andere verantwoordelijk voor het houden van
informatieavonden voor ouders, trainersoverleggen en
jeugdteamindelingen. 
Het is ook mede dankzij haar dat er weer een toestroom van nieuwe
jonge leden heeft plaatsgevonden. Het flyeren bij afzwemmen en het
helpen met demo's van waterpolo heeft z'n vruchten afgeworpen! Nu
vormt Tessa samen met een aantal ouders van de jeugdleden de
ledenwerfcommissie. 
De laatste twee seizoenen is de polocommissie geslonken; de oude
garde is zo goed als gestopt. Gelukkig is er een nieuwe 'oude garde'
in wording waar Tessa deel van uitmaakt. Vanaf volgend seizoen zal
zij het voorzitterschap van Ronnie Westerhoven overnemen. 

De polocommissie is heel blij met al haar inzet en hart voor DWT.

Weet jij een vrijwilliger die het verdient om 'in the picture' te staan. 
Stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@dwt-haarlem.nl

mailto:vrijwilliger@dwt-haarlem.nl


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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Vrijwilligersactie groot
succes:  101 vrijwilligers!

De vrijwilligerscampagne van onze vereniging heeft een grandioos
resultaat opgeleverd: 50 nieuwe vrijwilligers die een vaste taak
willen uitvoeren en 51 nieuwe vrijwilligers die een eenmalige
activiteit willen ondersteunen.
Een commissie van 3 DWT-leden: Mieke Goedkoop, Martine
Rohling en Sabine Roozen volgden een cursus van Sportservice
Noord-Holland waarin zij de technieken leerden om 'Meer
Vrijwilligers te werven in Kortere Tijd'.
De campagne bestond uit het uitdelen van flyers, die ook in het
clubblad te vinden waren, we hingen posters op in het clubhuis, een
spandoek, een spiegel met de tekst: is dit onze nieuwe vrijwilliger?,
en iedereen kreeg een brief thuisbezorgd.
Tijdens 3 belavonden hebben we met behulp van Carry, Yvette,
Katherine, Pim, Dana en Toos geprobeerd zoveel mogelijk leden en
ouders van jeugdleden te bereiken. De leden reageerden zeer
enthousiast en positief op de actie en velen bleken bereid om iets
voor onze vereniging te willen doen. Door deze actie is weer
gebleken dat de onze vereniging niet alleen op sportief maar ook op
recreatief en vrijwilligersvlak een bloeiende vereniging is. 
Mochten we je niet gesproken hebben, maar wil je wel graag iets
doen, dan vinden we vast een passende taak voor je. Stuur dan even
een email aan: vrijwilliger@dwt-haarlem.nl
Momenteel is de Vrijwilligerscommissie bezig met het aanleveren
van de namen aan de desbetreffende commissies. Deze commissies
zullen op vrijdagavond 14 juni om 20.00 uur in het clubhuis
aanwezig zijn, om de nieuwe vrijwilligers te verwelkomen en ze voor
te bereiden op hun taak. De nieuwe vrijwilligers die 14 juni niet
aanwezig kunnen zijn, zullen op korte termijn aangesproken worden
door de betreffende commissie. 
De Vrijwilligerscommissie bedankt het belteam en de sponsor
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(JVL-administraties) die de actie gefacilieerd heeft voor hun inzet en
alle nieuwe vrijwilligers die de vereniging niet in de kou hebben
laten staan!

Terugblik Pinkstertoernooi
2013
Door Mieke

Okay, we moeten toegeven dat het weer niet helemaal meezat dit
jaar. Je wil niet weten hoe vaak de leden van de Pinkstercommissie
op de verschillende weersites te vinden waren. Ondanks dat het weer
niet te vergelijken was met vorig jaar was het toch een top toernooi! 

Dit jaar was het toernooi voor het eerst op de zaterdag en zondag
i.p.v. zondag en maandag.  Op de zaterdag waren er alleen senioren
die aan de bak moesten en op de zondag kwamen daar de junioren
bij. Onze voorspelling dat door het toevoegen van de junioren op de
tweede dag het toernooi niet zou instorten op de zondag kwam uit.
De kleintjes gingen los op het springkussen en de iets oudere
kinderen konden alle overtollige energie kwijt op de stormbaan. Wel
moesten de mensen van de organisatie die om 5 uur nog het clubhuis
hadden gedweild na het feest even wennen aan het kindergeweld die
losbrak om 8 uur ’s morgens. Toch het had ook wel iets. Toen de
eerste ouders op de stoep stonden moesten de mannen die in de tent
hadden geslapen om de spullen te bewaken nog wakker worden. Ze
zullen wel gedacht hebben.

Alles in het zwembad verliep ook op rolletjes dankzij de
polocommissie.  Leuke wedstrijden op een goed niveau, dit alles met
overdag lekkere muziek in het zwembad en buiten. Natuurlijk was
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het feest op de zaterdagavond helemaal te gek met dank aan onze
vaste PinksterDJ(Kes). Bij deze wil ik iedereen onwijs bedanken
voor het meehelpen. Pinktercommissie, Polocommissie,
Clubhuiscommissie en vele anderen.

Dit wil ik nog wel even met jullie delen.
Leuke fimpjes over het toernooi:
 
http://youtu.be/2yQ0P9B0nxM

http://youtu.be/yVHmmsverdc

http://youtu.be/xahqzzeO5Fo

Bericht van de
clubhuiscommissie
 
Sinds kort hebben we WIFI in het clubhuis.
Hierdoor is het mogelijk om gratis te internetten als je in het clubhuis
verblijft.

Het netwerk heeft WIFI van DWT & OVH en het wachtwoord kun je
vinden op een A4-tje bij de bar. Dit is niet alleen leuk voor iedereen,
maar ook handig bij vergaderingen van onze vele werkgroepen en het
bestuur. Veel plezier iedereen!

http://youtu.be/2yQ0P9B0nxM
http://youtu.be/yVHmmsverdc
http://youtu.be/xahqzzeO5Fo


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
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