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Uitnodiging 83e Algemene
Ledenvergadering

Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 83e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 17 april
2014. Aanvang 20.00u in ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal
zijn.
Waarom 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 2013: 495
Nieuwe leden: 166
Opzeggingen: 118
Aantal leden per 1 januari 2014: 543

Agenda Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter: 
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 82e Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2013 
3. Bespreking jaarverslagen

- werkgroep clubhuis
- werkgroep leszwemmen
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- werkgroep ledenwerving
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen

4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie

PAUZE 

6. Huishoudelijkreglement
7. Bestuurssamenstelling
8. Beleid / jaarplannen bestuur
9. Begroting 2014
10. Rondvraag*
11. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend
worden. Per email : bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de
post:  Hendrik Roozenlaan 17, 2015 JM Haarlem.
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Notulen ALV De
Watertrappers
18 april 2012
Locatie : Clubhuis
Tijd : 20.00 uur
Aanwezig : Robbert Henrichs (Voorzitter

  André Visser (Penningmeester)
Ouke Koet (vice-voorzitter)
Martin Belles (Communicatie & PR)

  Jeroen Loerakker (Kader & Opleiding)

Notulist : Ouke Koet

Bericht van verhindering ontvangen:
Ronnie Westerhoven
Eddy Roosen
Aurora Piers
Etienne Piers

Edith Piers
Yolanda Bouman
Mariska ter Horst

Maykel van Esveld
Michel Wigbers
Truus Muylaert

Aanwezige leden:
Corine Kalbfleisch
Toos Goedkoop
Patrick Velthuis
Anke Nulkes
David de Loor
Johan Selles
Marius Bakker
Aart Romeijn

Yvette Roozen
Marco Douwma
Guus Niehot
Isabella Peereboom
Miranda de Ridder
Martine Rohling
Sabine Roozen
Harry van Geldorp

Remco Vink
Tessa Wijckmans
Rob Goedkoop
Sabine Govers
Sanne Ooms
Mitchell Hupkens
Pim Hendriks
Mieke Goedkoop

Opening bestuursvergadering
Robbert heet iedereen welkom bij de ALV van 2013.

1. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen ingekomen stukken.

Wel afmeldingen: (zie punt boven)

2. Notulen 81eAlgemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2012
De notulen worden samen met de leden doorgenomen.
Pagina 2; Aart Romeijn zijn naam is verkeerd gespeld.
Pagina 3; Bevestigt werd hier met een d geschreven.

Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.
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3. Bespreking jaarverslagen
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezige door en vraag of er
opmerkingen zijn.

! Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
! Werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
Geen opmerkingen
! Werkgroep ledenwerving
Geen opmerkingen
! Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
! Werkgroep waterpolo
Geen opmerkingen
! Werkgroep wedstrijdzwemmen
Geen opmerkingen
! Bestuur
Geen opmerkingen

4. Beleid/jaarplannen bestuur
De voorzitter benoemd de speerpunten voor 2013 die het bestuur voor zichzelf
heeft gesteld.

1. Financiële gezondheid van DWT
In 2012 is dit ingezet en de resultaten zijn dan ook duidelijk zichtbaar. Om dit door
te trekken wil het bestuur ook automatisch incasso invoeren voor het innen van de
contributie. Hier zit nog steeds de grootste onzekerheid in voor de club.
Johan Selles vraagt aan het bestuur wat ze gaan doen als er leden principieel tegen
zijn. Robbert geeft aan dat hier per geval naar gekeken zal worden en een passende
oplossing voor zal worden gezocht.
2. Werkgroep "in veilige handen"
Deze werkgroep is een initiatief van NOC NSF. Het doel hiervan is om een
seksuele intimidatie te weren uit je club. DWT wil er alles aan doen om deze
ongewenste situatie te vermijden en heeft daarom als doel voor 2013 gesteld om dit
certificaat te behalen.
3. Meer vrijwilligers in korte tijd
Dit is een geheime operatie en alle leden zullen hier op korte termijn mee te maken
gaan krijgen.

5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie.
De penningmeester neemt het woord en bespreekt het verslag met de aanwezigen.

Tessa Wijckmans vraagt hoe het clubhuis er voor staat. André geeft aan dat dit los
staat van de vereniging en een eigen financiëleadministratie kent.

Marco Douwma vraagt of het een optie zou zijn om de wanbetalers van DWT door
te geven aan de commissies, zodat de commissies achter de wanbetalers aan kunnen
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gaan. André geeft aan dat dit een goed idee is, maar dat het bestuur hier nog mee
bezig is. Alleen ter informatie: er staat een vacature open bij het bestuur voor
iemand die dit op zich gaat nemen.

Tessa Wijckmans merkt dat er soms een achterstand is met het versturen van
facturen naar nieuwe leden. Andre licht de procedure toe van de facturatie van
nieuwe leden en vraagt discrepanties hiervan te melden.

Guus Niehot wil zijn dank uitspreken naar de penningmeester voor het werk wat
verzet is om de club weer gezond te krijgen. André bedankt Guus voor deze
opmerking.

Tessa Wijckmans vraagt wat de status is van het innen van de boetes van de leden
en coaches. André geeft aan dat hij graag zou zien dat de commissies dit zelf doen.
Tessa geeft aan dit op te pakken.

- Kascommissie

Op 13 april is de kascommissie bij elkaar gekomen bestaande uit Diana den Braven
en Anke Nulkes.
De kascommissie keurt het verslag goed en stelt de ALV voor om decharge te
verlenen.

De ALV neemt dit advies over.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
Robbert licht toe dat het bekijken van de kas ongeveer 1 avond in beslag neemt.
De nieuwe kascommissie bestaat voor 2013 uit:
! Anke Nulkes
! Michel Wigbers
! Marco Douwman (reserve)

7. Bestuurssamenstelling
In het bestuur zullen twee leden aftreden:
- Martin Belles
- Jeroen Loerakker
Robbert bedankt ze voor hun jaren lange inzet en overhandigd ze een boeket
bloemen.

Pauze

7. Bestuurssamenstelling (deel 2)
Robbert licht de huidige situatie toe. Op dit moment bestaat het bestuur uit 3
actieve leden, daardoor zal de focus voornamelijk liggen op het dagelijks bestuur
en zal er geen tijd zijn voor nieuwe projecten.

Om aan de statuten te voldoen, zullen de oude bestuursleden vermeld blijven op de
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KvK, tot dat er nieuwe leden zijn gevonden.
Johan Selles stelt zich in de vergadering beschikbaar als lid.

8. Begroting 2013
André neemt het woord en bespreekt het verslag.
Een onderdeel van de begroting is het verhogen van de contributie, dit ivm de
verhoging van de btw en uitgave.

 
2013 2014 increase [%}

sportsector
[kwartaal]

 €  65,00  €  67,50 3,85%

sportsector
[jaar]

 € 260,00  € 270,00 3,85%  €   10,00 

JREZ 1  €  56,00  €  60,00 7,14%

JREZ 2  €  39,00  €  42,00 7,69%

JREZ 3  €  29,00  €  32,00 10,34%

JREZ 4  €  39,00  €  42,00 7,69%

JREZ
(1+2+3+4)

 € 163,00  € 176,00 7,98%  €   13,00 

Afzwemmen  €  12,50  €  12,50 0,00%

Inschrijven  € 7,50  € 7,50 0,00%

De leden gaan hiermee akkoord.

Rob Goedkoop vraagt wat de koffie is in de begroting voor elementair zwemmen.
André geeft aan dat dit koffie is voor kader in de planeet.

Yvette Roozen vraagt of het mogelijk is om na een half jaar een overzicht te krijgen
van de stand van zaak over de begroting. André geeft aan dat dit lastig is omdat de
kosten niet evenredig verdeelt zijn over het jaar. Bij vragen over uitgave kan er wel
altijd adhoc een overzicht gegeven worden.

David de Loor vraagt waar de 500 euro voor de jeugdcommissie voor begroot is.
André geeft aan dat dit bedrag is voor activiteiten die worden georganiseerd voor
alle jeugd van DWT, clubbreed zoals bijvoorbeeld het zomerkamp en het
kerstfeest. 

De begroting is goedgekeurd door de commissie.

9. Rondvraag
! Tessa Wijckmans; Wat is de status van Junior Pro. Het bestuur verwijst deze

vraag door naar Sabine Roozen. Sabine geeft aan dat dit stabiel loopt en het pad
van 2012 doorgetrokken wordt in 2013. Specifieke vragen verwijst ze door naar
Merel, het contactpersoon Junior Pro.

! Tessa Wijckmans; Is het mogelijk om meer rechten te krijgen in sportlink voor
de commissies. Robbert geeft aan dat dit helaas niet kan, de commissies hebben
alleen leesrechten, de ledenadministratie heeft schrijfrechten en reageren heel
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snel.
! Yvette Roozen; Wil graag alle sporttakken uitnodigen voor de

clubkampioenschappen met dit jaar weer  de familie estafette.
! Rob Goedkoop; Wat is de status van de sponsorgelden. Ouke geeft aan dat

helaas alleen JVL administratie echt sponsor is. Dit is ook begroot, daarnaast
zijn er kleine inkomsten vanuit de advertenties in het clubblad. Helaas is het
bestuur verder niet gelukt om meer sponsors aan te trekken, mede door de
financiële crisis.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling in 2013 zag er als volgt uit;

Naam: Functie: Einde termijn:
Robbert Henrichs Voorzitter 2014
Carry Smits-Muylaert Secretaris 2016
Andre Visser Penningmeester 2014*
Ouke Koet Vice-voorzitter 2015
Johan Selles Opleidingen & Algemene zaken 2016
*stelt zich herkiesbaar

Tijdens de ALV van 2013 traden Jeroen Loerakker en Martin Belles af, Johan
Selles melde zich tijdens de ALV spontaan aan. Na de ALV trad ook Carry
Smits-Muylaert toe tot het bestuur naar aanleiding van het project "Meer
vrijwilligers in minder tijd", daarover straks meer.

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2013 10 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 2013 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 DWT belangrijk zijn aan de orde, zoals bijvoorbeeld het werven van
nieuwe leden, doorstroming van leszwemmers naar de sportsectoren en
beleidzaken.

Beleid 
! In veilige Handen: In veilige handen is een project opgericht op initiatief van

het NOC NSF om ongewenste situatie te vermijden. Binnen DWT is er een
werkgroep opgericht bestaand uit Sabine Roozen, Nicole Dijkman en Robbert
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Henrichs. Inmiddels heeft DWT voor alle vrijwilligers een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) aangevraagd en ontvangen, hierbij hebben Toos Goedkoop en
Truus Muylaert geholpen. Tevens zijn er gedragsregels en omgangsnormen
opgesteld, deze zijn aan alle vrijwilligers gepresenteerd tijdens de kaderavond
in oktober. Deze regels en normen zullen ook in het huishoudelijk reglement
komen wat op de ALV dient te worden goedgekeurd. 

! Meer vrijwilligers in Minder tijd: Een werkgroep is opgericht om meer
vrijwilligers te krijgen voor DWT, bestaand uit Mieke Goedkoop, Sabine
Roozen en Martine Rohling. De werkgroep heeft een cursus gevolgd, resultaat
is dat er een belronde is geweest, waarbij alle leden en kaderleden zijn gebeld
en er een hoop nieuwe vrijwilligers zijn gestart! Daarnaast is er ook een grote
lijst met leden die bij eenmalige activiteiten willen helpen. Sandra Hendriks is
vrijwilligerscoördinatrice van DWT en samen met Carry Smits-Muylaert zetten
zij het goede werk voor!

! Opleidingen en Kader: In 2013 zijn nog een aantal mensen met de opleiding
niveau 2 bezig, ook hebben een aantal deze afgerond en tevens is namens
waterpolo ook iemand begonnen aan opleiding niveau 2. Het kadercadeau dit
jaar bestond uit pannenkoekenmix en biologische jam van de molen de
Zandhaas.

! Contributie facturen: Een lopend project, de automatische incasso. Elk sportend
lid heeft een aanmeldingsformulier gekregen voor de automatische incasso,
jammer genoeg heeft nog geen 60% deze ingevuld en terug gestuurd. Omdat dit
zo'n groot aantal is, was het nog niet mogelijk om over te stappen. De
werkgroepen helpen nu mee om te zorgen dat we in de buurt van de gewenste
90% komen om over te stappen op de automatische incasso. Verder heeft het
bestuur veel actie ondernomen op uitstaande betalingen en dit werpt zijn
vruchten af.

! Activiteiten kalender:  Ook in 2013 is het bestuur bij veel thuiswedstrijden van
de verschillende afdelingen op bezoek geweest. De activiteiten kalender word
ook elke maand in het clubblad geplaatst zodat iedereen binnen de vereniging
weet wat er binnen andere afdelingen speelt.

! Besturen met een visie: De laatste helft van het jaar hebben Johan Selles en
Robbert Henrichs een cursus gevolgd "Besturen met een visie" deze cursus is
gesponsoord door de KNZB en voor verenigingsbesturen. De visie van het
bestuur is "continuïteit" en zal in de loop van 2014 worden uitgewerkt.

! Website: De website, al jaren een project binnen het bestuur, maar dan nu toch
eindelijk goed nieuws. Een nieuwe website is inmiddels gemaakt en draait op de
achtergrond al. In 2014 zullen de werkgroepen een cursus krijgen over hoe de
website werkt waarna deze online kan worden gezet.

! Grote clubactie: Dit jaar is er voor het eerst een werkgroep opgericht voor de
grote clubactie, bestaand uit David de Loor

Binnen de vereniging hebben we in 2013 een steeds hechtere samenwerking gezien
tussen werkgroepen onderling en het bestuur. Verder was 2013 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 wil ik alle vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor
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de inzet tijdens afgelopen jaar!

Namens het bestuur,
Andre Visser

Carry Smits-Muylaert
Johan Selles

Ouke Koet
Robbert Henrichs

Jaarverslag leszwemmen
Werkgroep
2013 is voor de leszwem-werkgroep een bewogen jaar geweest. 
In de zomer bleek Martine Rohling langdurig ziek te zijn. De rest van het jaar
hebben we met z'n drieën alle taken uitgevoerd. We hebben wel veel bereikt.
-Voorzitter: Sabine Roozen
-Penningmeester en aanspreekpunt zaterdag: Miranda de Ridder
-Aanspreekpunt vrijdag: Sanne Ooms
Met 3 vrouw is de werkgroep net groot genoeg om de lopende zaken te regelen.  
We gaan voor 2014 op zoek naar versterking.

Beleid/Visie
We willen voldoende lesgevers in en om het bad hebben staan. Liever een paar
teveel dan 1 te weinig. Echt teveel heb je nooit, je kunt altijd individueel extra
aandacht geven.
We hechten veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de lesgevers. 
We proberen zoveel mogelijk kader naar cursussen te laten gaan.
En we willen meer jongere mensen met niveau 3 binnen de club hebben.

Op het Uur U willen we een extra lesgever voor de zwemles en een toezichthouder
of lesgever die de overige zwemmers opdrachten kan geven/kan begeleiden. Ons
streven is dat alle 5 de uren, die wij hebben, vol liggen. Vanuit het leszwemmen,
met name de C-zwemmers, willen we meer doorstroming naar het Junior Pro-Uur. 

Kader
We hebben in 2013 veel nieuwe lesgevers mogen verwelkomen. Alle 3 de A,B,C
uren zijn nu goed gevuld met vrijwilligers. Toch houden we onze focus hierop
gericht.
In het Boerhaavebad op vrijdag hebben we voor A,B, C een nieuwe uurleider:
Marieke Muntinga-Scharp.
Op het Junior-Pro Uur zijn nu ook voldoende lesgevers, we zouden wel nog meer
van hen op cursus zien gaan. Dit blijft een aandachtspunt, ook voor de andere
commissies, omdat dit een gezamenlijk uur is.
De tafeldame op vrijdag in het Boerhaavebad is helaas gestopt. Truus Muylaert
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doet dit tijdelijk, daar zijn we erg blij mee. Maar we blijven zoeken naar een
geschikte opvolger/ster.
Voor het Junior-Pro uur is Ton van Gemert tafelheer. 
Ineke Rohling houdt de presentielijsten van het Uur U bij.

Cursussen
2 lesgevers zijn dit jaar gestart met de opleiding elementair zwemmen niveau 2, te
weten Annelies Mosterd-Luttikhuizen (vrijdag A,B,C) en Elise Groenendijk
(Junior-Pro).
Merel Visser (uurleider Junior-Pro) is begonnen aan elementair niveau 3.
De cursisten die in 2012 zijn gestart, zijn alle 4 nog bezig. Even afwachten dus nog
op de resultaten.
In 2013 hebben we voor het lesgevend kader 2x een interne cursus verzorgt. Ook
dit om de kwaliteit te verbeteren. En Harrie van Geldorp geeft af en toe nog een
uurtje les aan de lesgevers van Junior-Pro uur.

Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het bad vol, de wachtlijst is ca 2 jaar.
Op zaterdag in de Planeet liggen beide uren goed gevuld. Er zijn korte wachtlijsten.
Het Junior-Pro Uur raakt steeds beter gevuld.
Voor het Uur U, en dan vooral voor de zwemles voor volwassenen, die nog niet
kunnen zwemmen, is regelmatig een korte wachtlijst.

Er is in 2012 3 keer afgezwommen, waarbij de volgende diploma's zijn uitgereikt:
A-diploma: 50x
B-diploma: 47x
C-diploma: 29x
Zwemvaardigheid 1 diploma: 13x
Zwemvaardigheid 2 diploma: 9x
Zwemvaardigheid 3 diploma: 4x

Evenementen en activiteiten
Er zijn in beide zwembaden dit jaar weer Zwarte Pieten langs geweest.
De eerste zaterdag van het nieuwe jaar hebben we een zwemfeest georganiseerd.
Een van de redenen was, dat de cursisten van niveau 2 bij een activiteit binnen de
vereniging moeten assisteren. 
De laatste les voor de zomervakantie mochten de ouders meezwemmen met de
kinderen in hun badje. Zo kunnen de ouders ervaren wat de kinderen allemaal
moeten doen en kunnen de lesgevers de ouders instrueren hoe ze in de vakantie hun
kinderen GOED kunnen helpen hun slag te verbeteren. Dit mede omdat we vaak
zien dat na de vakantie de kinderen opeens een compleet verkeerde slag hebben
aangeleerd.

Overig
Wij willen alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet.

De leszwem-commissie
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Jaarverslag
clubhuiscommissie
Werkgroep
Onze werkgroep heeft in 2013 geen grote wijzigingen gehad. Wel hebben we ons
team uitgebreid met een vaste klusser Jeroen Loerakker. We zijn enorm blij met
zijn hulp aangezien wij over veel talenten beschikken, maar helaas hoort klussen
daar niet bij. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Henk Verbruggen als
vaste barmedewerker op de vrijdagavond. Hierbij willen we hem nogmaals
bedanken voor zijn uurtjes achter de bar.

Beleid
Het doel van onze commissie is om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik kan
maken van ons clubhuis. Ieder op zijn eigen manier. Een vergadering, cursus, feest
of toernooi. Wij organiseren zelf veel activiteiten en ondersteunen activiteiten van
anderen zo goed mogelijk. Naast dit hoofddoel is het voor ons ook van belang dat
de Stichting waaronder het clubhuis valt zijn eigen (zwem)broek op kan houden,
maar ook dat we de vereniging financieel kunnen ondersteunen waar nodig. In 2013
is dit goed gelukt. Zo was er een bijdrage voor een nieuwe geluidsinstallatie voor
synchroonzwemmen en zijn er nieuwe doeltjes gekocht voor de waterpolojeugd. 

Kader
Op het gebied van kader hebben we niets te klagen gehad. Mensen achter de bar,
vrijwilligers bij het Pinkstertoernooi en ga zo maar door. Als we nog een kleine
oproep hiertussen kunnen proppen dan zou een extra persoon achter de bar op
vrijdagavond (18 tot 19:30 uur) erg van pas komen. 

Resultaten
Zoals al eerder aangegeven is ons doel voor het clubhuis om zijn eigen broek op te
houden. Uit de inkomsten van de bar betalen we de huur van het clubhuis, gas,
water, licht etc en we moeten altijd voldoende geld hebben voor het inkopen. In
2013 is er voldoende winst gemaakt om ons geen zorgen te maken over geld. Wel
letten we altijd op de kleintjes net als bijna iedereen in deze tijd. Het was lekker
druk in het clubhuis en dit valt vooral op tijdens de vrijdagavond. Vergaderingen in
de bestuurskamer, het uur-U die een drankje doet na het zwemmen en de heren die
alweer binnen druppelen voor hun training. Op deze avond is het precies hoe wij
het graag zien. De huiskamer van DWT.

Evenementen en activiteiten
Een kleine opsomming: naast de vaste vrijdag en zaterdagavond hadden we ook de
nieuwjaarsreceptie, pubquiz/polofeest, sportgala, Pinkstertoernooi, Paastoernooi,
Sinterklaasfeest en het kerstfeest 16+. Natuurlijk zijn een aantal van deze
activiteiten in samenwerking met andere werkgroepen.
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Hierbij willen we al onze vrijwilligers bedanken. Zonder jullie is dit alles zeker niet
mogelijk!

Tot in het clubhuis!
Truus, Toos, Wiebe, Patrick, Mariska, Mitchell, Femke en Mieke

Jaarverslag
Wedstrijdzwemmen
Werkgroep
De zwemwerkgroep bestaat eind 2013 uit twee leden. Het is voor de werkgroep een
lastige tweede helft van het jaar geworden met het stoppen van Marco Douwma,
Maykel van Esveld, Roland Hoogendoorn en Michel Wigbers. Nieuw in de
werkgroep is Ahmed el Attar en er wordt hard gezocht naar nieuwe leden. 
De activiteiten worden nu gedaan door Jill Hendrix. Zij is geen lid van de
werkgroep.

Voorzitter:  Ahmed el Attar
Secretaris: {vakant}
Wedstrijdsecretaris/penningmeester: Yvette Roozen 

2.2 Beleid 
Sinds Januari 2012 werken we met een selectie-indeling. Dit is gedaan om een
betere doorstroming te krijgen in de banen. De selectie-indeling is verder uitgebreid
mede door de groei en te weinig badwater op de avond. De donderdag avond is
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats in een nieuw ochtenduur gekomen. Er
zijn nu drie avondtrainingen en drie ochtendtrainingen.  Daarnaast is er gestart met
landtrainingen in de zwemzaal.

Michel Wigbers (hoofdtrainer wedstrijdzwemmen) heeft een nieuw beleidsplan
geschreven voor 2103-2016. Hierin zijn de volgende doelen gedefinieerd: 

! Promotie naar D1 klasse en daar een stabiele middenmoter worden
! Kwaliteit bieden voor ieder zwemniveau
! Mentaliteitsverandering naar meer prestatie gericht trainen en presteren
! Verzorgen opleidingsplan trainers
! Opleiden ploegleiders en vrijwilligers
! Plezier en sfeer blijven houden

Eind 2013 hebben we ongeveer 65 actieve leden. Dat zijn er vijf meer dan het jaar
ervoor.
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2.3 Kader 
Michel Wigbers blijft hoofdtrainer en daarnaast zijn er een aantal trainers
bijgekomen, zodat daar de druk iets minder is en ook de trainers zelf hun zwemuren
kunnen maken. 
Yvette Roozen en Wouter van der Bor zijn geslaagd voor hun kamprechters
examen en Claudia Rib  heeft heeft de official 4 cursus gedaan. Michel Wigbers is
begonnen aan de Trainer 3 cursus voor wedstrijdzwemmen. 
Er lijkt wel een probleem te komen met EHBO-geschoold kader.

2.4 Resultaten 
De resultaten laten weer een stijgende lijn zien t.o.v. vorig jaar. Er is deelgenomen
aan  verschillende kampioenschappen. We hebben een Nederlands Kampioen in
onze gelederen. In Dordrecht is Kenan Cörüz Nederland Kampioen geworden op
de 100m schoolslag in de categorie Minioren 4 bij de Jaargang finales in een lang
bad. Daarnaast heeft bij in het lange bad nog een 2e plaats behaald op de 50m
vlinderslag. In het korte bad heeft hij 1x zilver en 3x brons gehaald. 

Bij de kringkampioenschappen heeft Anneloes Peulen 2x goud gewonnen en bij de
Winter Kring heeft Kenan goud gewonnen en werd Kithapat Braunius 3e.

Er zijn vele clubrecords gesneuveld bij de 10 en 12-jarigen door Ouassima
Quandil, Sophie van Esveld, Miquel Klooster en Kenan Cörüz. Anneloes heeft de
dames clubrecords herschreven en Roland Hoogendoorn heeft traditiegetrouw zijn
50 en 100m vlinderslag records verbeterd.

Kenan heeft meerdere kringrecords gezwommen. Op de kortebaan heeft hij de
kringrecords verbeterd op de 50 en 100m schoolslag en 100m wisselslag. Op de
langebaan heeft hij de 50m en 100m schoolslag verbeterd. 
Ouassima heeft op de NJK de 100m vrijeslag gezwommen. 
Jeffrey Camphens heeft op het NK open water op de 5 km de 5e plaats op de 10 km
de 4e plaats gehaald bij de jeugd tot 18 jaar. 
DWT heeft het ploegenklassement gewonnen bij het Paastoernooi.
We hebben seizoen 2012/2013 afgesloten met een 4e plaats in de competitie D2 en
nu in het seizoen 2013/2014 staan we nu fier boven aan!

2.5 Evenementen en activiteiten 
In 2013 hebben we voor de 27e keer het twee-daagse Paastoernooi georganiseerd.
Er waren per dag ongeveer 200 deelnemers, die van ongeveer 20 verengingen
kwamen. 

In september zijn Michel en Kenan naar de Nationale Minioren Dag geweest. Voor
deze dag worden alleen de beste 20 jongens en meisjes per jaargang tussen acht en
twaalf jaar uitgenodigd. 

We zijn met 13 zwemmers naar het tweedaags toernooi in Osnabrück (van onze
zustervereniging) geweest en we hebben het seizoen afgesloten met IGZS (triatlon
vereniging van de zaterdagochtend) om samen 100 x 100m te zwemmen.



  16

2.6 Overig 
We willen onze Juryleden bedanken, want jullie zijn een klein trouw groepje. Jullie
zorgen ervoor dat we naar ongeveer 40 zwemwedstrijden in één jaar kunnen gaan.
Het wordt heel erg gewaardeerd door onze zwemmers en trainers. 

Jaarverslag
Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2013 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Inge Romeijn
Lenie Hendrikson 
De 2e helft van het jaar aangevuld met:
Belinda Leurs
John van Schie
Linda Visser

Beleid
Als doelen voor 2013 hadden wij gesteld:
! Deelname aan nationale wedstrijden
! De competitie goed afsluiten
! Aanwas van nieuwe leden, juryleden en trainers. 

Het is ons deels gelukt deze doelen waar te maken. 
We moeten echter blijven investeren om continuïteit te behouden, want zonder
zwemsters geen synchroonzwemmen, zonder juryleden geen wedstrijden en zonder
trainers geen training.

Kader
In 2013 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk 
Linda Visser (t/m juni)
Nicole Dijkman 
Francisca Pot
Merel Visser (vanaf augustus)
 
Ook zijn er in 2013 weer een aantal ouders actief geweest als ondersteuning van de
trainers:
Anita Matthew
Astrid Scharbatke
Belinda Leurs
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Berlinda Kerkhof
Ferenc Weltz
Isabel Weltz
Martine Mulder
Monique de Graaff
Ook de senioren- en juniorenzwemsters helpen regelmatig mee met training geven.

Ferenc Weltz heeft de 'M' cursus voor jurysecretaris met een positief resultaat
afgesloten. 
 

Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2013 was 32. We hebben het jaar afgesloten met
26 zwemsters. 

Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2013. Iedereen heeft goed haar
best gedaan en ondanks de Regio invoering zijn wij als tweede geëindigd in de
competitie van Regio MidWest van seizoen 2012-2013. Een prima prestatie.

Evenementen en activiteiten
We zijn 2013 begonnen met de officiële invoering van de Regio MidWest. De
Kring Noord-Holland, de Kring Amsterdam -'t Gooi en de Kring Utrecht werken nu
samen onder de naam van Regio MidWest. Meer mensen, meer zwemsters, dat
vraagt om een duidelijke structuur voor iedereen. Werk aan de winkel dus.
Zaterdag 22 juni hebben de de seniorenploeg en het Age II duet een demonstratie
gegeven tijdens het diploma zwemmen van DWT in de Planeet.
Maandag 24 juni is de seniorenploeg naar IJmuiden geweest voor een demonstratie
van synchroonzwemmen ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van zwembad De
Heerenduinen aldaar. Een geslaagd optreden van de ploeg.
Zaterdag 06 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.
Zaterdag 24 augustus hebben we een gezellige knutselmiddag gehouden en deze
afgesloten met een High Tea. Iedereen had iets lekkers van thuis meegenomen. Dat
leverde heel veel verschillende hapjes op. Tijdens deze gezellige middag hebben
we officieel afscheid genomen van Linda Visser als trainster. Als dank kreeg zij
namens alle zwemsters, trainsters en ouders een zelfgemaakte plaid en een
boterham met inhoud!  
In oktober hebben we de nieuwe geluidinstallatie in gebruik genomen. De
onderwaterspeaker is nu veel beter te horen voor de zwemster, dat gaan we hopelijk
terug zien in de uitvoeringen.

Overig
2013 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden,
ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT. Iedereen hartelijk bedankt
daarvoor !! 
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Jaarverslag
waterpolocommissie
2013, een jaar waarin veel is gebeurd. Nieuwe teams, nieuwe trainers, nieuwe leden
binnen de polocommissie, maar ook veel continuïteit. Het pinkstertoernooi was
weer een succes, op de zaterdagavonden werd weer volop fanatiek gespeeld in zo'n
200 wedstrijden en dit alles werd wederom gevolg van de inzet van vele
vrijwilligers en pololeden. 

De commissie
Grote veranderingen in de polocommissie in 2013. Een heel aantal leden
vertrokken. Ronnie Westerhoven, die het voorzitterschap van Eddy Roosen na
diens vertrek had overgenomen, heeft na vele jaren dienst de polocommissie
verlaten. Ook Jan-Pieter Bal, Wessel van Geldorp en Jim Bol zijn gestopt. Jan
Pieter is helaas helemaal gestopt met DWT, maar inmiddels ook al weer een paar
keer op de tribune gespot op de zaterdagavond! Wessel en Jim zien we gelukkig
nog volop bij DWT. Beiden natuurlijk als fanatieke spelers van heren 1 en Wessel
bovendien als trainer van de pupillen en minipoloërs. Ronnie, Jan-Pieter, Wessel en
Jim, veel dank voor jullie inzet en werkzaamheden!
De overgebleven polocie leden, David de Loor, Sabine Govers en Tessa
Wijckmans, hebben gelukkig halverwege 2013 gezelschap gekregen van nieuwe en
frisse krachten. Dolf Pethke, vader van aspirant Iris Pethke, heeft het
penningmeesterschap op zich genomen. Annette Lagendijk van dames 1 is het
nieuwe aanspreekpunt voor de dames en Mascha en Roos zorgen samen dat alle
evenementen op en top georganiseerd worden. 
Onze taakverdeling is daarmee sinds eind 2013 als volgt:
Tessa Wijckmans: voorzitter, scheidsrechterszaken
Sabine Govers: secretaris, baddienstcoördinator
Dolf Pethke: penningmeester, materiaal man
David de Loor: jeugdcoördinator, herenaanspreekpunt, opleidingen
Annette Lagendijk: dames aanspreekpunt
Roselijn Verbruggen: evenementencoördinator
Mascha Bakker: evenementencoördinator

Beleid
De laatste jaren zijn er binnen de polocommissie opgepakt en uitgezet die steeds
meer verbeterd en gecontinueerd worden. Doel is uiteraard om daar mee door te
gaan.

Jeugd
De jeugdafdeling is gegroeid en de bedoeling is om het huidige aantal jeugdleden
vast te houden en zelfs nog wat uit te breiden zodat een goede doorstroming
mogelijk is tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Inmiddels hebben we in
elke leeftijdscategorie een team en de inzet is om vooral bij de meisjes nog leden te



 19  

werven zodat het in toekomst wellicht mogelijk wordt om een apart
meidenaspirantenteam op te zetten. Blij zijn we met de samenwerking met ZV
Haerlem die ook dit jaar weer heeft geresulteerd in een combinatieteam in de
categorie aspiranten <17. Luc Zandvliet stoomt de jongens van ZV Haerlem en
DWT klaar voor herenwerk dat volgend seizoen op hen ligt te wachten.
Helaas is het niet gelukt om te zorgen voor een vaste jeugdtrainer die alle jonge
trainers van de minipoloërs en pupillen kan opleiden en begeleiden. Gelukkig
hebben David en Wessel genoeg ervaring om Hugo, Jet, Jorrit, Lloyd en Paul te
begeleiden. David doet zelfs een trainerscursus waardoor hij volgend jaar als het
goed is ook een echt papiertje heeft.
Heel jammer vinden we het dat Johan Selles eind 2013 gestopt is met het training
geven aan asp<15-gemengd. Hartelijk dank voor Johan, voor alles wat je hebt
geleerd aan deze polotoppers en voor alle tijd en inzet die je in het training geven
en coachen hebt gestopt. Wiebe Eijhusen staat de rest van het seizoen 2013-2014
aan het bad om de asp<15 de fijne kneepjes van het waterpolo bij te brengen. 
De polocommissie is druk bezig om de kwaliteit binnen de jeugd bevorderen en
talent te stimuleren. We hebben een leuke en grote groep jeugdpoloërs die we op
sportieve en gezellige wijze kwalitatief hoogstaand waterpolo willen aanleren.
David is al begonnen met een trainerscursus en in 2014 zullen een heel aantal zijn
voorbeeld volgen. We zijn dan ook supertrots op onze spelers die uitkomen in
verschillende WOC-teams: de selectieteams van onze regio. Kasper, Ouassima en
Janna zijn in 2013 geselecteerd voor de WOC-teams in hun leeftijdsklasse. We
hopen dat er volgend jaar nog meer DWT'ers hieraan mee zullen doen. 
Naast kwaliteit, vindt de polocommissie het vooral ook erg belangrijk dat alle
jeugdleden het leuk vinden om naar waterpolo te komen en dat er een gezellige en
vriendschappelijke sfeer bestaat. Uitjes staan daarom hoog in het vaandel. De
polocommissie is erg blij dat de laatste jaren veel uitjes inmiddels uitgegroeid zijn
tot heuse tradities: het minipolo-uitje, het jeugdkamp en het kerstfeest zijn niet
meer weg te denken uit het seizoen van een echte poloër. Dolf Pethke willen we
hier speciaal bedanken, omdat zijn sponsoring deze uitjes medemogelijk maken.

Senioren
In de herenselectie is de afgelopen jaren langzaamaan begonnen met een
verjonging van heren 1. Een aantal oud-heren1-gedienden hebben in 2011 of 2012
al een plekje gevonden in heren 2 en vanaf het seizoen 2013-2014 hebben ook de
laatste ervaren heren plaats gemaakt voor jong talent. Hans Hogerheijde, voor het
derde jaar achtereen nu trainer en coach van de herenselectie, weet stabiliteit te
creëren in het jonge heren 1 team en krijgt steun van Wiebe Eijhusen die heren 2
coacht. 
Heren 3, 4 en 5 poloën lekker door. Na verzoek van velen is vanaf het seizoen
2011-2012 voor hen een extra trainingsmogelijkheid erbij gekomen op de vrijdag,
tijdens het damesuur. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk, maar het is wel gelukt
om in De Planeet voor hen water te regelen op de vrijdagavond. Leuk om te horen
hoe onze heren gezellig samen poloën met de mannen van ZV Haerlem. 
De damessector heeft de krimp om weten te zetten naar een groei het afgelopen
jaar. Vanaf de start van het seizoen 2013-2014 zijn er weer twee damesteams en het
doel is om het niveauverschil tussen dames 1 en dames 2 te verkleinen en langzaam
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uit te bouwen naar drie damesteams. Mooi om te zien is dat alle dames het samen
goed kunnen vinden, waardoor een goede en sportieve sfeer is ontstaan die we
uiteraard willen vasthouden! Met het nieuwe seizoen is ook een nieuwe trainer
aangetreden. Frank Muijlaert heeft het stokje van Peter Schoberer overgenomen als
trainer en coach van de damesselectie. Peter, namens de polocommissie en alle
dames, hartelijk dank alle jaren dat je de dames hebt getraind en gecoacht! Mieke
Goedkoop coacht dames 2 op de momenten dat Frank niet bij dames 1 en 2 tegelijk
kan zijn. 

Teams & uitslagen
Altijd leuk om te weten: wat zijn nu precies de resultaten van dat harde trainen en
die zware wedstrijden. Hieronder een overzicht van de einduitslagen van seizoen
2012-2013
Heren 1: 9e.
Heren 2: 11e (Heren 3 is namens heren 2 een klasse gedegradeerd)
Heren 3: 7e.
Heren 4: 6e.
Heren 5: 6e.
Dames 1: 9e.
Aspiranten <17: 3e.
Pupillen <13: 4e.
Pupillen <11: 5e.

Halverwege de competitie van 2013-2014, in december 2013 is te zien dat veel
teams zichzelf nu al hebben weten te verbeteren, zie hieronder. Dat belooft wat
voor het eind van het seizoen.

Pupillen <11 staat 3e van de 12. 
Pupillen <13 staat 6e van de 11. 
Aspiranten <15 staat 3e van de 10. 
Aspiranten <17 staat 1e van de 10. 
Dames 1 staat 7e van de 11. 
Dames 2 staat 11e van de 12. 
Heren 1 staat 12e van de 12. 
Heren 2 staat 7e van de 10. 
Heren 3 staat mooi bovenaan.
Heren 4 staat 8e van de 10.
Heren 5 staat ook 8e van de 10. 

Vrijwilligers
De waterpolocommissie wil op de plaats alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
in 2013. Niet alleen de trainers en coaches, maar ook de W-juryleden, de
scheidsrechters, de ouders die alle jeugdleden heen en weer rijden en iedereen die
heeft geholpen bij een activiteit of evenement. 
Trots zijn we op het enorme aantal wedstrijden dat scheidsrechters van DWT
fluiten. Raymond Velthuis, Tim Klein, Ronald Stricker, Peter Rienstra, Marius
Bakker en Marcel Ox hebben wederom goed hun best gedaan. Ton van Gemert is
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halverwege 2013 gestopt met fluiten, nadat hij DWT voor een aantal jaar uit de
brand heeft weten te helpen. Ton, hartelijk dank dat je DWT zo hebt geholpen.
Simon Lagendijk is ons scheidsrechtersteam komen versterken. Vanuit een andere
regio is het hem toch gelukt om namens DWT in actie te komen, waardoor DWT
ook in 2013-2014 weer aan het benodigde aantal scheidsrechters is gekomen.
Omdat ze het hele land rondreizen en geen wedstrijden van de eigen vereniging
mogen fluiten, is het makkelijk om te vergeten wat deze scheidsrechters allemaal
doen. Daarom speciale dank voor alle DWT-scheidsrechters, omdat zij er samen
voor zorgen dat wij allemaal onze wedstrijden kunnen poloën.
 Helaas is het wel zo dat we scheidsrechters nodig blijven hebben. DWT heeft een
behoorlijk aantal teams in de competitie en voor elke twee teams die ingeschreven
wordt, moet ook een scheidsrechter worden aangeleverd. Veel van onze
scheidsrechters fluiten al vele jaren en hebben aangegeven er over niet al te lange
tijd mee te willen stoppen. De polocommissie is het afgelopen jaar dan ook druk
bezig geweest met het werven van nieuwe scheidsrechters. We hebben goede hoop
dat we een aantal DWT'ers kunnen opgeven bij de volgende scheidsrechtercursus.
Inmiddels is ook bijna elk seniorenlid in het bezit van een zogenaamd W'tje,
waardoor ze jury kunnen zijn bij de thuiswedstrijden. Superfijn, want nu komt het
tafelen niet steeds neer op dezelfde personen. Uiteraard blijven we ernaar streven
dat alle nieuwe (16+)-leden ook snel hun W'tje binnenhalen. 

Evenementen en activiteiten
Uiteraard zijn er een hoop activiteiten en evenementen gedurende het
waterpoloseizoen, en daarna! Uiteraard is het Pinkstertoernooi elk jaar weer een
hoogtepunt. In navolging van 2012 is in 2013 een speciale Pinkstercommissie aan
de slag gegaan met het organiseren van dit toernooi. Onder leiding van Pim
Hendriks en leden van de polocommissie en clubhuiscommissie is er weer een
geweldig toernooi met een prachtig feest neergezet. Een aantal nieuwe teams heeft
ons toernooi bezocht en we hopen dat volgend jaar nog meer verenigingen ons
toernooi zullen vinden. 
Het kerstfeest en jeugdkamp dat de polocommissie in samenwerking met andere
sectoren heeft georganiseerd heeft ook weer een heleboel mooie herinneringen
opgeleverd. En natuurlijk worden de toernooien die zijn bezocht dit jaar ook niet
snel vergeten.

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 DWT 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. 
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 2014
met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!

Mascha Bakker, Sabine Govers, Annette Lagendijk, David de Loor, Dolf Pethke,
Roselijn Verbruggen en Tessa Wijckmans
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Drie deelnemers bij
Jaargang finales Leiden
Door Michel

Op zaterdag en zondag 22 en 23 februari werd voor de 29e maal de
Jaargang finales gehouden in Leiden. Dit zijn de Nederlandse
Kampioenschappen voor zwemmers tot 12 jaar. Op deze
zwemwedstrijd mag je alleen meedoen als je op de ranglijst van je
jaargang bij de beste 18 zwemmers van Nederland hoord. DWT heeft
voor eerst drie deelnemers gehad bij deze wedstrijd. Kenan (2003)
had zich geplaatst voor alle zes afstanden. Sophie (2003) mocht de
100m vlinderslag zwemmen en Irvine (2002) was present op de 50m
vrijeslag en 100m rugslag. 

Op de zaterdag waren in het kleine en drukke zwembad Sophie en
Kenan die de honeurs waarnamen. Kenan begon met de 100m
rugslag en zwom naar een 5e tijd in 1.21.35. Hij verbeterde zijn pr
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met een seconde. Daarna
kwam voor het de 100m
vrijeslag aan de beurt. Hier
had hij zich op gefocust want
h i j  v e r m o r z e l d e  z i j n
persoonlijk record met 2
soconden en sleepte er een 3e
plaats uit. Kenan zwom in een
mooi opgebouwde race naar
1.07.23. Daarna waren voor
Kenan de knollen een beetje
op. Hij was een paar dagen
ziek geweest naar aanloop
van de wedstrijd en dat is
natuurlijk niet echt een goede
voorbereiding. Op de 50m vlinderslag waar hij vorig jaar nog tweede
was geworden werd hij nu 6e. Hij zwom nipt boven zijn pr, nadat hij
bij de start net iets te diep ging. Het verschil met de nummer 3 was
maar 4 tiende. Dus iedereen zat kort op elkaar. 
Toen in het laatste programma was Sophie aan de beurt met haar

100m vlinderslag. Ze was een
klein beetje zenuwachtig van
te voren, maar ze liet zich niet
kennen. Ze ging soepel en
snel van het startblok af en
zwom de eers te 50m
verschrikkelijk hard. Ze
zwom een seconde onder haar
pr van de 50m en dan is het
natuurlijk bij de vlinderslag
heel moeilijk om dat vol te
houden. Het is namelijk de
zwaarste slag. Ze ging met
nog 10 meter te gaan
helemaal kapot en zwomKenan 100m vrijeslag

Kenan 100m schoolslag 2e
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uiteindelijk een seconde boven haar persoonlijk record. 

Op de zondag mocht Irvine meteen beginnen met de 50m vrijeslag.
Hij flitste in een buitenbaan naar persoonlijk record van 31.94 en zo
heeft hij voor volgend jaar de NJK limieten al in het vizier.  
Daarna was de 100m wisselslag van Kenan aan de beurt. Kenan werd
op zondag weer ziek, maar liet zich niet kennen en ging gewoon van
start. Het leverde hem een
3e plaats op de 100m
wisselslag in dezelfde tijd
als de nummer twee en
vier. Drie jongens dus met
d e z e l f d e  t i j d .  D e
kamprechters  hadden
Kenan dus als tweede van
de drie aan zien tikken (zo
zie je maar dat finishen
belangrijk is) en mocht hij
zijn tweede medialle
meenemen naar huis.
Irvine ging maar door met
het verbeteren van zijn
persoonli jke records.
Irvine is dit seizoen
begonnen met een 1.33 op de 100m rugslag. Vandaag verbeterde hij
zich voor 3e of 4e keer al dit seizoen en zwom hij naar 1.24.53. 
Na de 100m rug van Irvine was het tijd voor de meest favoriete
afstand van Kenan. De 100m schoolslag. Hij zwom naar een zeer
verdienstelijke tweede plaats. Na de prijsuitreiking kwam direct  de
50m vrijeslag. Hij zwom een tiende boven zijn pr en dat leverde een
7e plaats op. 
DWT kan terug kijken op een mooi weekend waar weer veel geleerd
is en waar we het huiswerk mee hebben gekregen voor de volgende
periode om zo weer eind juni te gaan vlammen in Dordrecht. 

Kenan 100m wissel 3e



Paastoernooi
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NJK limiet Ouassima Haagse
Goudcup
Door: Michel

De A+ selectie is het lange bad (50m) seizoen begonnen in Den Haag
in het nieuwe zwembad op zondag 23 februari. In de ochtend werden
er al flinke persoonlijke records gezwommen door Zyco, Bido, Emre,
Ouassima en Kitha. Iedereen mocht ook finale zwemmen en daar
ging het nog even harder bij iedereen. Om een paar voorbeelden te
noemen: 
Bido: 100m rug ochtends 1.17.84 en 's middags in de finale 1.15.03
(3e)
Kitha: 200m schoolslag ochtends 3.27.29 en 's middags in de finale
3.21.31 (3e)
Emre: 200m schoolslag ochtends 3.19.05 en 's middags in de finale
3.15.23 (2e)
Ouassima: 200m schoolslag ochtends 3.17.27 en 's middags in de
finale 3.14.70 (2e)
Ouassima 100m vrijeslag ochtends 1.08.85 en 's middags in de finale
1.07.24 (3e + NJK limiet)
Waar een hele dag in het zwembad hangen dus niet goed voor is.
Mijn dank gaat ook naar Wouter (jury) en Peter (ploegleider) die de
zwemmers de hele dag verzorgd hebben. 

Eerste Clubrecord voor Kitha
bij Kring Sprint
Door Michel.

Op zondag 16 februari werden in Purmerend de Kring Sprint
kampioenschappen gehouden. DWT ging naar huis met 15x ere



 27  

metaal. We hebben 1x goud (Ouassima), 6x zilver (Irvine (2x), Emre,
Kitha (2x), Ouassima (1x )) en 8x brons (Irvine (2x), Bido (2x),
Emre, Kitha (2x), Ouassima) gehaald. Daarbij heeft ook Ouassima de
finale 100m wisselslag gezwommen. Hiervoor moest je een limiet
hebben gezwommen voor alle 50m nummers en ook nog bij de beste
8 zwemsters horen op basis van de positie in de uitslag. Ouassima
zwom in de finale naar een 3e plaats en ook naar een dik persoonlijk
record. 
De wedstrijd was een beetje een wedstrijd met twee gezichten. M.u.v.
Anouk moest iedereen een beetje inkomen en moest ik wat op de
zwemmers inpraten, maar daarna lieten ze zien dat ze echt weer
fantastisch kunnen zwemmen. 
Kitha zwom voor het eerst een clubrecord. Ze zwom op de 50m
rugcrawl bij de meisjes tot en met 12 jaar een tijd van 38.00 wat een
betering was van 6 honderste van het clubrecord dat op naam van
Ouassima stond. 
Anouk liet zien dat ze weer helemaal terug is. Ze zwom op haar
favoriete rugslag een persoonlijk record op de 50m. Ze zwom 32.57
en daarmee was ze sneller dan alle heren en dames van DWT, die
deze dag meededen. Ook zwom Anouk een persoonlijk record op de
50m vlinderslag. Binnen een maand tijd heeft ze nu 2 seconden
verbeterd op de 50m vlinderslag. 

2e NJK Limiet voor
Ouassima bij Talent Cup
Door Michel

Bij de Talent Cup een wedstrijd in het lange bad (50m) heeft
Ouassima meteen ochtends toegeslagen op de 50m vrijeslag. Ze
zwom met 31.02 onder de limiet van de 50m vrijeslag. Hiermee heeft
ze haar tweede NJK limiet binnen. Daarnaast zwom ze nog de 200m
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vrijeslag. Ouassima zwom naar een zeer mooie tijd van 2.32.85, wat
een voor haar een dik persoonlijk record is van 8 seconden en maar
een fractie boven de NJK limiet. Ze heeft dus dan al haar 3e limiet in
het vizier. 
Zyco zwom ook de 50m vrijeslag. Hij zwom naar 29.37 in een serie
die een beetje moeizaam verliep. Er viel een zwemmer in het water,
voordat het startsignaal ging en dat mag natuurlijk niet. Deze
zwemmer werd
uitgesloten van
deelname en de
s t ar t  moest
o p n i e u w
g e d a a n
worden. 
I r v i n e  e n
Sophie konden
zeer tevreden
terug kijken
naar hun eerste
deelname in
een 50m bad.
Je bent 10 jaar
en moet je
1 0 0 m
v l i n d e r s l a g
zwemmen. Oef
dat is zwaar en de meeste zwemmers doen je het niet na. Irvine en
Sophie haalden allebei een 6e plaats. 
Irvine ging zelfs met twee dikke persoonlijke records naar huis. Hij
zwom op de 100m vlinderslag en 100m vrijeslag zijn korte bad tijden
aan flarden. Dat belooft dus wat als hij deze afstanden weer gaat
zwemmen in het korte bad. 
Yvette en de meegereisde ouders hadden het zwaar in het hete
zwembad. Het was een echt lange wedstrijd van ochtends 10 uur tot
's middags half vijf.

Sophie bij de Talentcup



Paas disco
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Swimkick 
2 februari 2014 Haarlem

Voor de allerkleinste en voor beginnende zwemmers werd er op
zondag 2 februari een swimkick wedstrijd gehouden in de Planeet.
Voor DWT gingen 8 zwemmers van start. Iskra pas voor haar tweede
wedstrijd. Bij de schoolslag tikte ze helaas met 1 hand aan, maar het
voordeel van swimkick wedstrijdne is dat er niet gediskwalificeerd
wordt. Ze kreeg een oorkonde en een kaart met informatie over wat
ze verkeerd had gedaan. Nu kan zij tijdens de training hier extra hard
aan werken om het volgende keer goed te doen.
Leila gaat hard vooruit, zwemt heel netjes en werd 2x vierde in haar
leeftijdscategorie.
Lana Wemheuer moest het helaas zonder haar zusje doen, die ziek
was. En dat deed ze, met 2 dikke PR's. Volgende keer gaat ze met
haar zus naar de echte miniorenwedstrijd om te kijken of ze in de
TOP25 van Noord Holland kunnen komen en zo aan de finales mee
mogen doen.
Onze kanonnen waren Jake, Nigel, Joeye, Hachem en Brian. Hachem
won de 100m rugslag voor Jake, Nigel, Brian en Joeye. De 50m
schoolslag won Jake, net voor Nigel. In de estafette waren ze ook
medogenloos. Het was dan ook een kleine teleurstelling dat in de
langzamere serie toch een team sneller was dan onze mannen. Ook
zij gaan de volgende ronde naar de grote miniorenwedstrijd toe om
deelname aan de miniorne finales van Noord-Holland af te dwingen.
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Het jaarlijkse jeugdkamp is dit
jaar op 27/28/29 juni.
Leeftijd 8 t/m 16 jaar.

Thema: Cowboys en Indianen.

Meer info volgt………



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.



 33  

Ouderavond DWT

Datum donderdag 13 maart om 19.30 in DWT clubhuis

Graag nodigt de zwemwerkgroep alle ouders van de zwemploeg uit
om naar de ouderavond te komen.
Hier kunnen we elkaar mooi treffen, met ouders van nieuwe
zwemmers kennismaken en met elkaar brainstormen en plannen
maken voor de zwemploeg. Dit op het gebied van leuke activiteiten
en natuurlijk de zwem gerelateerde onderwerpen.

We hopen u te treffen. Onderstaand het programma

Programma:
19.15-19.30 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30-20.15 uur Presentatie Michel
20.15-20.30 uur Pauze
20.30-21.30 uur Vergadering

Agenda vergadering:
1. Samenstelling en voorstellen werkgroep
2. Evaluatie lopende seizoen
3. Nieuw betaalsysteem startgelden
4. Datum en organisatie kampioensfeest
5. Organisatie Internationaal Paastoernooi
6. Verwachtingen & plannen volgend seizoen
7. Rondvraag

Met sportieve groet,

Ahmed el Attar
Inken Wemheuer
Yvette Roozen



Sportgala
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Van het leszwemmen !

Graag willen we aan alle kinderen, broertjes, zusjes, vaders, moeders
en alle andere aanwezigen tijdens de zwemles nogmaals vertellen en
uitleggen dat ALLE juffen, meesters en hulpjes iedere vrijdag en
zaterdag VRIJWILLIG in en langs het bad staan om de zwemles te
geven, daarom vragen we ook met klem om iedereen RESPECTVOL 
te behandelen en te luisteren naar de aanwijzingen die gegeven
worden.
Voor de komende weken weer een overzicht:

Vrijdag:

Vrijdag 7-mrt
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in het

diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 14-mrt

Vrijdag 21-mrt

Vrijdag 28-mrt

Vrijdag 4-apr Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

Vrijdag 11-apr

Vrijdag 18-apr

Vrijdag 25-apr

Zaterdag:

Zaterdag 1-mrt
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in het

diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 8-mrt Afzwemmen, GEEN zwemles voor de andere kinderen !

Zaterdag 15-mrt

Zaterdag 22-mrt

Zaterdag 29-mrt

Zaterdag 5-apr Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

Zaterdag 12-apr

Zaterdag 19-apr

Zaterdag 26-apr

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

leszwemmen@dwt-haarlem.nl

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Clubkampioenschappen 2014

Zondag 11 mei 2014
16.30-18.30 uur wedstrijd

Vanaf 18.30 uur eten in clubhuis + prijsuitreiking

Afstanden:
50m vrij 

50m school
50m rug

Familie-estafette 4x25m vrije slag

Voor de eerste 3 per leeftijdscategorie is er een medaille
Dit geldt voor een klassement over de 3 afstanden

De overall winnaar bij de dames en heren wordt clubkampioen 2013

Verdere informatie volgt in later clubblad!!!

Tot de 11de juni!!!
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Van de polocommissie

Dag allen,

Afgelopen januari zijn een aantal polocommissieleden naar 'Wel
winnen, hè!' geweest, een theatervoorstelling over hoe je binnen
verenigingen voor een prettig sportklimaat kan zorgen, samen met
alle sporters, vrijwilligers en toeschouwers. Zeer interessant en
nuttig, maar ook zeer actueel zo bleek tot onze schrik in februari. Er
is een begin februari een incident geweest tussen een toeschouwer en
DWT-scheidsrechter na afloop van een wedstrijd, waarna onze
scheidsrechter naar het ziekenhuis moest. Gelukkig heeft niemand
ernstige gewonden, maar niet alleen de scheidsrechter, ook de
polocommissie (en iedereen verder van DWT) is erg geschrokken
van de heftigheid van dit incident. Uiteraard wordt alles grondig door
de KNZB uitgezocht, maar vanaf deze plek wil ik iedereen er toch
aan herinneren dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een fijne
wedstrijd en een goede sfeer: spelers, trainers, scheidsrechters,
juryleden én toeschouwers maken het samen mogelijk dat de
wedstrijden sportief en op prettige wijze verlopen. Ik hoop van harte
dat iedereen daar nog eens aan denkt, de volgende keren bij
trainingen en wedstrijden, en elkaar waardeert om inzet
enthousiasme.

Dan is er nog een puntje dat aandacht vereist. De boetes stromen op
het moment weer binnen, omdat de formulieren vaak niet correct
worden in gevuld. Vanaf nu is er in de ballenkist een overzicht te
vinden hoe je ook al weer alles noteert. Volgende keer is dit ook te
vinden in het clubblad!
Gelukkig is er ook leuk nieuws te melden. Op initiatief van
oud-DWT'er Maaike Stam wordt tijdens het Pinkstertoernooi een
reüniewedstrijd gespeeld tussen oud-DWT-dames. Er zullen twee
heuse trainingen georganiseerd worden vooraf, zodat iedereen het
balgevoel weer kan terugvinden zodat er tijdens Pinksteren geknald
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kan worden. Hieronder alvast een foto oud de oude doos van een wel
heel bekend zwembad om alvast in de sfeer te komen. 
Als we het dan toch over het Pinkstertoernooi hebben: ondertussen
zijn de voorbereidingen in volle gang en de eerste inschrijvingen zijn
al binnen! Nodig vooral bij elke wedstrijd uit de tegenstander uit
(tenminste, als de tegenpartij een beetje leuk was). In het clubhuis, en
anders bij Lisette of Pim, zijn flyers te vinden met alle informatie
over ons geweldige toernooi die je aan de tegenstander kan geven.
E-mailadres opschrijven van de tegenpartij volstaat ook, geef het dan
wel even door aan iemand van de polo-  en/of
Pinkstertoernooicommissie. Wij hebben er nu al zin in!

Verder vind je in het clubblad zoals altijd een stukje uit de krant. Het
is ook nog altijd mogelijk om een nieuw setje caps te kopen bij Dolf
of een mooie paarse zwembroek. Kan zomaar eens handig zijn.

Namens de polocommissie,
Tessa

Te Koop: Waterpolocaps en zwembroeken
De polocommissie heeft wederom 14 sets
waterpolocaps (merk Epsan) op voorraad. 
Het betreffen de nummers 1 tot en met 13.
Nummer 2 tot en met 13 zijn blauw en wit.
Mocht je geïnteresseerd zijn in een setje, dan
kun je dit aangeven via de mail:
d o l f @ jv l -admin i s t r a t i e s .n l  o f  v i a
06-54623690. Graag opgeven om welk
nummer het gaat. 
De kosten voor een setje (wit en blauw) zijn €
25,00 per set. 

Verder hebben we nog enkele paarse zwembroeken op voorraad.
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Uit het Haarlems Dagblad

10 februari 2014

Pubquiz

Het was het een drukte van jewelste, de pubquiz was zeer druk
bezocht dit jaar.
Er deden 12 groepen met 5 a’ 6 deelnemers per team mee, allemaal
even fanatiek en even enthousiast. De bezoekende ploeg Aquarijn die
deze avond tegen dames 1 speelde bleef ook, hoe leuk was dat! Ook
veel oud waterpolospeelsters ,een groepje synchroonzwemsters en
hele gezinnen kwamen pubquizen.
De rondes waren zeer gevarieerd dit jaar, van waterpoloregels en
Olympische winterspelen naar smurfige smurfennamen, en van
Haarlemse kennis tot liefdesnummer uit de oude doos.
De vragen zijn dit jaar door Yvette en Wiebe verzorgd. We zijn heel
wat wijzer geworden deze avond. Al 2 jaar achtereen wonnen de
gebroeders Weustink /Roosen en Tessa de quizbokaal en er werd dan
ook hard gestreden om deze uit handen te nemen. En dat is gelukt dit
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jaar, door een delegatie van het knappe heren 3, proficiat! Uit
betrouwbare bron heb ik gehoord dat zij het een makkie vonden!
Deze avond werd mede mogelijk
gemaakt door dames 1 die er
trouwens gevleugeld bij liepen
deze avond. Geheel thema liefde
gebonden waren z i j  de
Cupidoteresses van de avond:
“Dames 1 geeft je vleugels”.
Ook hebben zij voor de
fantastische aankleding van het
clubhuis gezorgd en de avond
voorzien van lekkernijen. Na de
quiz konden de voetjes nog los
van de vloer en zorgde DJ KES voor de muziek. We hopen volgend
jaar weer op een super pubquiz en nu we dan toch zo lekker in de
spelletjes sfeer zitten: een spelletje. De overgebleven letters vormen
nog een woord.

Veel plezier, groetjes Roselijn.

Heren 3: Trotse winnaars van de pubquiz
2014



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)
# Ineke Rohling
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: Marieke Muntinga-Scharp
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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