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Even voorstellen

Beste allemaal,

Hierbij wil ik mij even voorstellen: Monique van der Heide, sinds
mei 2014 nieuw bestuurslid van DWT.

Zo’n 30 jaar geleden heb ik DWT leren kennen in het
Sportfondsenbad in het Frederikspark in Haarlem. Op de
vrijdagavond kwam ik regelmatig met  Arthur Stricker mee die daar
toen les gaf. Hans Kleinhout vroeg mij toen (omdat ik er toch al elke
avond zat) of ik zin had in het opzetten van een nieuw onderdeel voor
DWT: kunstzwemmen, tegenwoordig synchroonzwemmen. Ja leuk!
Eén lengtebaantje op de vrijdagavond tijdens een uur dat er  voor de
kinderen verschillende onderdelen werden aangeboden waaronder
schoonspringen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Nu inmiddels is
het synchroonzwemmen niet meer weg te denken bij DWT.

Ook toen was er al een tekort aan vrijwilligers en enthousiast als ik
was dacht m’n schoonvader dat de clubhuiscommissie wel wat voor
mij was, tja, dan durf je geen nee te zeggen… wel dikke pret gehad
hoor! Ben dus echt door de familie Stricker ‘gestrikt’ voor het clubje!
Moet wel even vermelden dat mijn eigen vader heeeel lang geleden
ook bij DWT heeft gezwommen…

Een paar jaar later heb ik het kunstzwemmen aan de professionals
overgelaten en me gestort op waterpolo. Dit heb ik tot de zomer van
2012 gedaan. Begonnen destijds in Dames 2 (er waren  geloof ik ook
maar 2 damesteams) met de moeders van meiden waar ik later weer
mee gespeeld heb. De laatste paar jaar met steeds meer jonge meiden
die jonger waren dan mijn eigen kinderen, dus langzaamaan tijd om
te stoppen. Jammer maar er zit een jaarlijks terugkerende
reüniewedstrijd voor de ‘oude’ dames aan te komen na het grote
succes tijdens het afgelopen Pinkstertoernooi!
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Ongeveer net zo lang geleden als dat ik bij DWT kwam, zo lang werk
ik ook bij Rabobank Haarlem en Omstreken. In die periode kregen
Arthur en ik 2 jongens. Helaas was voor geen van twee een
zwemcarrière weggelegd. Ze deden en doen van alles behalve
zwemmen, ach ja, zo gaat dat.

Mede omdat manlief en de andere Stricker-mannen nog steeds
spelen, blijft er een  band met de club. Ik had al eens zitten mijmeren
hoe ik me op een andere manier kon inzetten, tot Carry vroeg of ik
het bestuur wilde komen versterken. Die vraag was gauw
beantwoord: ja leuk!  Binnen de bestuursgroep ben ik het 
aanspreekpunt  voor de waterpoloafdeling en ik zal me gaan inzetten
voor de sponsoring die een tijd op een laag pitje heeft gestaan. Ook
tijd om alle andere kaderleden en vrijwilligers beter te leren kennen.

Ik heb er veel zin in!

Groet, Monique van der Heide
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NK Club

Op zaterdag 7 juni ben ik met Kitha en Ouassima naar de NK Club in
eindhoven geweest om te kijken of de dames nog een limiet kunnen
haalden. Helaas geen nieuwe limieten, maar wel een verbetering voor
Ouassima op de 50m vrijeslag waarvoor ze al geplaatst was voor de
NJJK. Ze zwom een PR van 7 tiende. Ze had 31.1 staan en nu zwom
ze 30.44. 
Uiteindelijk bleken we met twee deelnemers ook het clubklassement
voor de Districten 2 en 3 gewonnen te hebben. Op zondag mocht ik
uit de handen van de Jeugdbondscoach de allereerste NK Club bekers
in handen nemen. De eerste voor het Dames klassement en de tweede
voor het algemene klassement.

Minioren finales

Op zaterdag en zondag 14 en 15 juni hebben een flink aantal
zwemmers van DWT gezwommen bij de regionale minioren (tot 12
jaar). Bij de Jongens hadden Jake, Alaeeddine Kenan, Kelvin, Lucas,
Jeroen, Lucas en Irvine zich geplaatst. Bij de meisjes waren het
Sophie en Lana. Iedere jaargang zwemt in zijn eigen leeftijd tegen de
beste 21 zwemmers van de provincie Noord-Holland. 
DWT ging na twee dagen zwemmen naar huis met 6 gouden en 1
bronzen medialle. Kenan was in zijn eentje verantwoordelijk voor 5
gouden medailles. Kenan is niets voor niets een Nationale Topper.
Hij zwemt op bijna alle afstanden in de top 3 van Nederland. Kenan
won goud op de 100m vrijeslag, rugslag, schoolslag, 50m vlinderslag
en 200m wissel. Ik denk dat hij het meest tevreden is met zijn 200m
wisselslag waar hij 4 seconden van zijn tijd afzwom
Sophie won zeer knap de 100m vlinderslag en haalde nog een
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bronzen plek op de 400m vrijeslag. Ik ben als trainer het meest
tevreden over haar 400m vrijeslag. Ze zwom een zeer uitgekiende
race en mede daardoor zwom ze 10 seconden van haar persoonlijk
record af. Sophie zwom 5.55. 
Voor Lana was het haar eerste deelname aan de minioren
kampioenschappen. Ze zwom in de 2004 klasse op de 100m vrijeslag
naar een 20e plek op de 100m vrijelsag. Ze had een persoonlijk
record van 6 seconden. 
Noaufal die op zaterdag jarig was, gaf zichzelf een paar mooie
cadeaus. Hij verpulverde zijn 200m wisselslag persoonlijk record met
maar liefst 17 seconden en werd 12e in een veld van 18 zwemmers.
Hij was als langzaamste geplaatst, maar hij zwom toch maar even 6
zwemmers voorbij. 

Irvine had op de 100m vlinderslag een ondankbare plaats. Namelijk
de 4e plek. Hij was een beetje gespannen geweest voor de race en
haalde net zijn PR niet. Hij revancheerde zich mooi op de 100m
vrijeslag waar hij zijn PR met 3 seconden verbeterde naar 1.10. 
Jeroen deed ook voor de eerste keer mee. Jeroen mocht op zaterdag
alleen de 100m schoolslag zwemmen. Hij zwom precies zijn eigen
tijd en werd 11e. 

Lucas maakt op dit moment grote progressie op de vrijeslag en
rugslag. Hij maakt korte metten met zijn persoonlijke records. Op de
100m vrijeslag zwom hij er 5 seconden van zijn PR af en op de 100m
ruslag maar liefst 9 seconden! 
Kelvin was geplaatst voor bijna alle afstanden en zwom op zijn 5
afstanden steeds naar een 6e of 7e plaats. Kelvin verbeterde zijn
100m schoolslag met 2 seconden en zijn 100m wisselslag met 2
seconden. Bij de andere 3 afstanden zat hij binnen een seconde van
zijn PR. 
Als laatste wil ik Alaeeddine nog even in het bijzonder vermelden.
Na 2 dagen ziek te zijn geweest wilde hij toch graag zwemmen. Hij
zwom twee dikke persoonlijke records en éénmaal had hij een
disqualificatie. Op de 100m vrijeslag zwom hij 3 seconden van zijn
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PR af en op de 50m vlinderslag zwom Alaeeddine 1 seconde van zijn
PR. Na deze wedstrijd is Alaeeddine flink ziek geweest. Hij had
namelijk een longontsteking. En als je dan nog steeds een PR kan
zwemmen, dan kan ik daar alleen maar mijn petje voor afnemen.
Alleen wel de volgende keer in je bed blijven!

NJJK
Door Michel.

Na een jaar heel erg hard trainen komt dan voor een aantal
zwemmers de beloning voor hun goede tijden. We hebben bij DWT
op dit moment een zeer goede lichting zwemmers. We hebben dit
jaar 3 zwemmers bij de NJJK. Ouassima, Kitha en Emre hebben zich
in totaal geplaatst voor 5 afstanden. Ouassima en Emre mochten
allebei de 50 en 100m vrijeslag zwemmen en Kitha had de limiet
gehaald voor de 100m vrijeslag. Alleen Ouassima had vorig seizoen
al de NJJK in een lang bad gezwommen. Voor de anderen was het de
eerste keer, dat ze in een 50m bad de Nederlandse Junioren en Jeugd
Kampioenschappen mochten zwemmen.
Ouassima heeft zichzelf en mij verbaasd. Vorig seizoen werd ze 80e
op de 100m vrijeslag. Dit jaar werd ze 28e en was ze 6 seconden
sneller dan het jaar ervoor. Dat is een enorme progressie. Haar
investeringen om haar techniek te verbeteren hebben zich dik
uitbetaald. Ouassima zwom 1.06.14. Op de 50m vrijeslag ging het
nog harder. Vorige week had Ouassima al haar tijd met 7-tiende
verbeterd naar 30.44. Maar vandaag op het moment supreme kon ze
nog harder. Ze zwom voor het eerst op een 50m bad onder de 30
seconden. Ze zwom 29.95! Deze tijd is meteen al goed voor de limiet
voor volgend jaar! Echt super gedaan. 
Emre had wat last van spanning, ondanks dat Bido meeging om hem
te steunen. Het is niet niks om voor ruim 500m toeschouwers en 300
zwemmers maar even goed te zwemmen op een NJJK. Op de 50m
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vrijeslag werd hij precies 100e in 29.90. Dit was nipt boven zijn PR
en op de 100m vrijeslag werd hij 89e in een tijd van 1.07.15.
Kitha mocht op zondag haar 100m vrijeslag zwemmen. Ze zwom met
een goede verdeling naar een zeer knappe 1.12.62. Ze werd daarmee
68e van Nederland. Kitha verbeterde haar Persoonlijk Record met
een halve seconde! En daar ben ik als trainer zeer blij mee, want dan
heb geleerd om ook onder druk te kunnen zwemmen. 

100 x 100m
Door Michel.

De zwemmers van DWT hebben samen met de triatleten van IZGS
de 100 x 100m gezwommen als afsluiting van de zaterdag
ochtendtraining van dit seizoen. Dit was al weer de tweede keer dat
we de zaterdagochtendtraining gezamenlijk afsluiten.
De zwemmers hadden de keuze om 2,5 uur of 1.15 uur te zwemmen.
Ze konden de volgende afstanden alleen of in duo's zwemmen: 
100 x 100m elke 1.30
85 x 100m elke 1.45
75 x 100m elke 2.00
60 x 100m elke 2.30
50 x 100m elke 3.00.

Even nog een paar feitjes. De jongste deelneemster was Iskra (7 jaar).
Zij heeft 1500m gezwommen in 1 uur en 15 minuten. De jongste
zwemmer die de complete 2,5 uur heeft gezwommen is Jeroen (10
jaar). Jeroen heeft 40 x 100m (4km) gezwommen. In dezelfde baan
zwommen ook Rowena en Brian die elk 45 x 100m hebben
gezwommen. Michael één van triatleten vertelde mij dat hij zeer
gemotiveerd was om zelf de 50 x 100m te volbrengen en dat hij super
trots op deze deelnemers was. 
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De oudste deelnemer was Corine (62 jaar) die heel makkelijk 50 x
100m heeft gezwommen. 
Zyco heeft van alle deelnemers de grootste afstand gezwommen,
namelijk 85 x 100m.
In totaal hebben de deelnemers: 1012 x 100m gezwommen! Dat is
dus ruim 100 km!

Hieronder de uitslagen:
Cynthia en Paul: 80 x om en om
Lucas 50 x 100m elke 2 min
Hanne en Emma 75 x 100m elke 2 min
Maarten 75 x 100m elke 2 min
Rutger 75 x 100m elke 2 min
Nico 63 x 100m elke 2 min
Zyco 85 x 100m elke 1.45
Peter 75 x 100m elke 1.45
Jill 60 x 100m elke 2.30
Ilir 30 x 100m elke 2.30 (gestart om 8.30)
Ewoud 24 x 100m elke 2.30 (gestart om 8.45)
Annelies 30 x 100m elke 2.30 (gestart om 8.30)
Rowena 45 x 100m elke 3.00
Brian 45 x 100m elke 3.00
Michael 50 x 100m elke 3.00
Corine 50 x 100m elke 3.00
Jeroen 40 x 100m elke 3.00
Iskra 15 x 100m (gestart om 8.30)
Jesse 15 x 100m start elke 3.00 (gestart om 8.45)
Ernst 30 x 100m start elke 2.00 (gestart om 8.45)

Na afloop bij de uitreiking van de oorkondes ging de koffiie/thee en
gebak er prima in bij iedereen.
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Sophie bij de Landelijke
minioren finales
Door Michel.

Zondagochtend 29 juni begon een beetje raar. Eerst met Kenan die
koudwatervrees had en dat ik niet naar binnen kon, omdat ik niet
genoeg geld voor het startgeld mee had genomen, waardoor ik een
pin automaat moest zoeken. Zo moest Sophie helemaal in haar uppie
inzwemmen bij de landelijke minioren finales in Dordrecht. Toen ik
binnen kwam vlak na het inzwemmen stond Sophie op mij te
wachten bij de douches en moesten we nog een plekje zoeken in het
drukke bad. Gelukkig voor ons kwam ik al direct mijn oude trainster
tegen onder wie ik zelf  heb gezwommen tussen mijn 12e en 14e. Zij
bood aan om bij hun te zitten. Zo hadden  we alsnog een mooi plekje
bij het keerpunt en hadden we een goed uitzicht op het scoreboard. 
Na ongeveer 2 uur in de ochtend sessie was het aan Sophie om haar
100m vlinderslag te zwemmen. Op die afstand hoort ze bij de 24e
zwemsters van Nederland en vandaag was haar kadootje voor
zichzelf om het seizoen af te sluiten! 

Van te voren was ze wel iets zenuwachtig, maar toen ze éénmaal in
de voorstartruimte was en zag dat de meisjes in haar serie nog veel
zenuwachtiger waren, kon ze daar wel om lachen. Nog eventjes
wachten op de prijsuitreiking en toen mocht ze zelf starten in baan 4.
Ze ging er goed vandoor en zwom een lekkere wedstrijd. Haar eerste
50m in een 50m bad was 44.10 en terug kwam ze in 55.96. Ze zwom
ze precies een tijd van 1.40.06. Het was wel iets boven haar
persoonlijk record. Ze heeft het toch maar eventjes gedaan om op een
NK met een vervelend begin haar zenuwen goed te houden en dan
toch nog zo zwemmen. Ik neem daar mijn spreekwoordelijke petje
voor af! Super gedaan Sophie! Je bent gewoon 21e geworden op een
NK. 
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   Geboren: Evi Raluca Schippers

   Geboren: Benjamin Hendricus Cardoso Westerhoven
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  Geboren : Imre Samuel
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Uitnodiging
“Met een ipad aan de

badrand!”

Wanneer
Zondag 14 september 2014
van 15.00uur tot 18.00uur

Voor wie
Verplicht voor alle w-officials, aanvoerders,

scheidsrechters en coaches.

Beste coaches, aanvoerders, w-officials en
scheidsrechters
Per ingang van dit seizoen heeft de KNZB een grote verandering
aangebracht. De wedstrijden zullen niet meer met pen en papier
ingevuld mogen worden, dit zal nu digitaal gaan gebeuren.
Met de ipad aan de badrand! Door het gebruik van een Digitaal
Wedstrijd Formulier (DWF) zullen er minder fouten gemaakt
worden, en verenigingen minder boetes ontvangen als gevolg van
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foutief ingevulde formulieren. Het gebruik van een DWF betekent
ook snellere beschikbaarheid van informatie over de wedstrijd,
waardoor de competitie beter gevolgd kan worden. Op de website
van de KNZB onder Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) staat meer
informatie over het Digitaal Wedstrijdformulier, zoals handleiding en
instructiefilm en ook informatie over inloggen en registreren voor de
applicatie op de smartphone.

Met de app 'Sportlinked' kun je al het wedstrijdformulier
downloaden. Op deze app zit een demo-wedstrijd.
( Aanvoerders en coaches van jeugdteams zullen voor elke wedstrijd
via de app hun teamopgave moeten invullen.)

Gebruikersnaam en wachtwoord zijn op te vragen bij
de polocommissie.
Voor IOS en Windowsphone is deze app nog in de maak
Het is van groot belang dat iedereen met een w-official, coaches,
scheidsrechters en aanvoerders weten hoe dit in zijn werk gaat.
Vandaar dat deze bijeenkomst verplicht is.
We hopen dan ook iedereen te zien deze middag, de middag wordt
afgesloten met een hapje en een drankje.

Groetjes van de waterpolowerkgroep.

Hallo sportievelingen,

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de vakantie is  voorbij en
iedereen is weer begonnen met werken, school en de studie.  De
eerste conditie trainingen in de Houtvaart / Planeet zijn ook alweer
geweest.  De polowerkgroep heeft niet stil gezeten, het loopt weer
storm. Net zo als buiten trouwens, het regent bakken uit de hemel, de
wind waait als een dolle en ja inderdaad de blaadjes vallen van de
bomen.
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Om te beginnen is de samenstelling en zijn er functies van de
werkgroep veranderd.
Tessa onze voorzitster is er mee gestopt, na 7 jaar intensief klaar te
staan voor onze club is het tijd voor andere bezigheden. Tessa wij
willen je hartelijk bedanken voor al de jaren dat je voor de club heb
klaar gestaan. Gelukkig zien we je nog vaak genoeg in het water,
want je blijft wel gezellig waterpoloën. 

Doordat Tessa is gestopt, betekent het dat we nu een nieuwe
voorzitter hebben. Mag ik u voorstellen: Dolf Pethke. Dolf Pethke  is
al een bekende van ons en volbracht altijd de functie van
penningmeester binnen de werkgroep. Mascha Bakker zal de functie
als penningmeester nu op zich nemen. Ook hebben we een nieuw lid
die zich samen met Roselijn Verbruggen zich zal ontfermen over de
evenementen, Berber Smit. Berber Smit speelt sinds vorig jaar in het
eerste dames team en heeft al veel ervaring omtrent het organiseren
van evenementen en activiteiten. Voor volgend jaar heeft David
aangekondigd te stoppen met zijn werkzaamheden binnen de
werkgroep. Hierdoor komt er een vacature vrij voor heren
coördinator/aanspreekpunt. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het 
weten! Misschien ben jij wel de geschikte persoon die we zoeken?

Namens de polocommissie,
Roselijn Verbruggen

Overzicht van de leden van de werkgroep.
Voorzitter / -  Dolf Pethke
materialenman
Secretaris / - Sabine Govers
baddienstcoördinator
Penningmeester - Mascha Bakker
Jeugd aanspreekpunt - David de Loor / Mascha Bakker
heren aanspreekpunt/ - David de Loor
opleidingen
dames aanspreekpunt - Annette Lagendijk
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scheidsrechters - Sabine Govers /Dolf Pethke 
aanspreekpunt
Evenementen - Roselijn Verbruggen
coördinatoren Berber Smit

Eerste wedstrijden.
We zijn hard bezig om de teamindelingen rond te krijgen. We zijn er
bijna!
De competities zijn bekend en het wel bekende poloboekje is in de
maak. We hopen dat deze rond 7 september klaar zal liggen. Hierbij
alvast de eerste wedstrijden. Let op: de verzameltijden staan er niet
bij aangegeven! 
 
Datum Aanvangstijd Thuis team Uit team Zwembad Plaats
13-09-14 18:45 Asp <15 ZPCH CG1 Boerhaavebad Haarlem
13-09-14 19:30 Heren 1 De Vuursche 1 Boerhaavebad Haarlem

13-09-14 20:30 Heren 2
JAWS
Amsterdam 1

Boerhaavebad Haarlem

13-09-14 21:15 Heren 4 Het Y 5 Boerhaavebad Haarlem

Datum Aanvangstijd Thuis team Uit team Zwembad Plaats

20-09-14 18:40 AZVD 1 Heren 2 De Watering Wormerveer
20-09-14 18:45 Pup <11 KZC EG2 Boerhaavebad Haarlem

20-09-14 19:15 ZPCH 2 Dames 2
Sportcomplex
Koning W A 

Hoofddorp

20-09-14 19:25 Asp <15
De Amstel/De
Meerkoeten*

Boerhaavebad Haarlem

20-09-14 19:35 De Snippen 1 Dames 1 De Meerkamp Amstelveen

20-09-14 20:00
De Aalscholver
1

Heren 1
Sportcompl.
Almere -Hvn

Almere

20-09-14 20:10 Heren 5 ZPCH 4 Boerhaavebad Haarlem
20-09-14 21:10 ZV Haerlem 6 Heren 4 De Planeet Haarlem
20-09-14 21:30 ZV De Bron 1 Heren 3 De Kloet Grootebroek 

Nieuwe trainers.
Wiebe Eijhusen heeft aangegeven te stoppen met training geven en
zich volledig te gaan storten op het zaalvoetbal. Wiebe ontzettend
bedankt voor je inzet en de enthousiasme waarmee je training  gaf.
Heel veel plezier en succes met het zaalvoetbal. Voor dit jaar hebben
we voor aspiranten <15 een nieuwe trainer  gevonden, Hans van
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Beek. Hans van Beek speelt al een aantal jaren waterpolo en speelt
momenteel in Heren 3. Voorlopig zal Hans dinsdagavond training
geven en David op de vrijdagavonden.  
De minipoloërs hebben dit jaar ook nieuwe trainers krijgen voor de
dinsdag en zondag, dit zijn Femke Pabst en Daan Selles. Mitchell
Hupkens neemt de pupillen <11 onder zijn hoede. David en Ivo
trainen samen pupillen <13

EHBO cursus.
De vereniging is begonnen met een EHBO cursus van het Rode Kruis
voor leden die nauw betrokken zijn met het begeleiden van kinderen
en volwassenen. Ook van het waterpolo zijn er een aantal die
deelnemen o.a David de Loor, Elise Groenendijk, Femke Pabst en
Roselijn Verbruggen. Het is een zeer leerzame cursus en de eerste
competenties zijn al behaald!

Digitaal Wedstrijd Formulier.
Per ingang van dit seizoen heeft de KNZB een grote verandering
aangebracht. De wedstrijden zullen niet meer met pen en papier
ingevuld mogen worden, maar dit zal nu digitaal gaan gebeuren.
Verderop een uitnodiging voor alle w- officials, coaches, aanvoerders
en scheidsrechters.

Spelregelmiddag en scheidsrechtermiddag.
In de planning staan er nog een aantal informatieve middagen op de
agenda. Zoals een spelregelmiddag, een opfrissertje om de spelregels
weer vers in het geheugen te krijgen en alle nieuwe leden en ouders
op weg te helpen met de waterpolo spelregels.
Ook komt er een cursus voor de jeugd om zich vast klaar te maken
als verenigingsscheidsrechter. Deze zal dan alleen jeugdwedstrijden
fluiten/bijstaan.

Te koop: capjes.
Er zijn weer capjes te koop, koste € 25,00  per set. 
Rood 1 en 13 
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Blauw/wit 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 en 13.
Voordat de vakantie begon, zijn er nog enkele evenementen geweest
zoals het Pinkstertoernooi, zomerkamp en de minipoloërs zijn ook
nog een dagje weg geweest.

Pinkstertoernooi
Het Pinkstertoernooi was een groot succes, nog nooit zoveel
verenigingen hadden zich aangemeld. We hebben zelfs verenigingen
moeten teleurstellen, omdat we vol zaten. 
Leuk was dat een delegatie dames van lang geleden ook een
wedstrijd ging spelen tegen het 2de dames team. Een reünie en
sommige waren het echt nog niet verleerd!Dit jaar hebben we
maandag 2de Pinksterdag een jeugdtoernooi gehouden "Het Peter
Rienstra cup " toernooi. Wat waren de kinderen enthousiast, vooral
om die slagroomtaarten te winnen.

Activiteiten en evenementen agenda.
30 en 31 augustus toernooi Hasselt
6 en 7 september selectie toernooi Arnhem
14 september voorlichtingsmiddag Digitaal Wedstrijd Formulier 
19 oktober minipolotoernooi

Het Zomerkamp
"Vogelenzang"

Vrijdagmiddag 27  juni stonden we dan allemaal klaar om te
vertrekken. Het grootste gedeelte van de kinderen ging op de fiets
richting Vogelenzang. De wat jongere kinderen mochten met de
auto's meerijden. Aangekomen werden meteen de tenten opgezet van
degelijke De Waard tenten tot pop-upp tentjes. Nadat alles stond,
konden we eten. Het eten was verzorgd door enkele ouders. Giselle
en Yvetta bedankt daarvoor, alles ging schoon op. En toen was het
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wachten, wachten, wachten en wachten tot het donker werd voor de
dropping. Het wachten werd gevuld met spelletjes zoals voetballen,
volleyballen en het hoge hoedenspel. Toen was het zo ver, de groep
was in tweeën verdeeld gekeken werd naar  leeftijd.  Voor de
allerjongsten was het wel erg spannend allemaal. Gelukkig was er
begeleiding mee die ze stevig in hun handen mochten knijpen. De
grotere hebben kilometers gemaakt en waren blij terug te zijn. (

sommige zijn zelfs met de auto weer teruggebracht, lang leven de
mobiele telefoontjes ) En het duurde nog heeeeeeel lang voordat ze
lagen te slapen. 
Zaterdagmorgen: Vossejacht, door het dorp waren indianen, cowboys
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en koeien verstopt, bij elk figuur moest je een opdracht volbrengen.
Als die goed werd uitgevoerd dan kreeg je een letter en die vormde
weer een woord. De opdrachten waren hilarisch, zoals zo origineel
mogelijk koekhappen, skippyballen, blind proeven, hindernis
parcours en watertje draaien. Het leuke was dat alle leeftijden nu
door elkaar zaten gehusseld en zo konden de groten de kleintjes
helpen.

Bij terugkomst zijn er bergen patat, kroketten, frikadellen en
kaassoufflés doorheen gegaan. Die we daarna er keihard af gedanst
hebben. Nadat we de bonte avond hebben gehad dan. De bonte avond
was echt super, bijna iedereen had een stukje voorbereid. De meesten
ook in de laatste minuten net voordat we begonnen. Ook was de
dansschool van Nicole van Balen, een van de ouders van de jeugd,
aanwezig en ook zij hadden super leuke dansjes ingestudeerd.
Dankzij Nicole hadden we ook muziek installatie. Ook de leiding
moest er aan geloven en gingen los op het lied 'Cowboys & indianen'
. Daniel ging er vandoor met de eerste prijs met zijn super zelf
gemaakte rap.

We sloten de avond af met een kampquiz, soort pubquiz maar dan
met limonade en chips.
De kinderen zijn zo heel veel te weten gekomen over de leiding en
waterpolo. Enne, ze wisten eigenlijk al best veel! Het dieren
geluidenspel hebben we overgeslagen, omdat iedereen al op
apengapen lag. Deze houden ze te goed voor volgend jaar. En ja de
volgende dag was het opruimen geblazen, dit ging best wel snel moet
ik zeggen. Dus er was nog tijd om te zwemmen.

We hebben echt een super leuk kamp gehad, de kinderen waren super
gezellig en deden met alles mee. Jong en oud hielpen elkaar. We
hadden ook heel veel geluk met het mooie weer, dat is andere jaren
wel anders geweest. Volgend jaar gaan we weer en hopen dan ook
veel kinderen van wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen te zien
want het is voor iedereen van 8 tot en met 16 jaar! 
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Oja zoals altijd blijven er veel spullen liggen. Vrijdag 28 juni liggen
de gevonden voorwerpen uitgestald in het clubhuis vanaf 20.00uur.
We bewaren ze nog 1 week en dan gaan ze weg naar goede doelen.

Iedereen bedankt die mee heeft geholpen,
Groeten van de leiding, David, Femke, Sabine, Tessa, Hugo, Elise,
Lloyd, Mascha, en Roselijn. 

DWT Jeugdkamp 2014 van
Maegan

Het weekend voor de zomervakantie was het jaarlijkse jeugdkamp.
Met dit jaar heel wat vernieuwingen. Er was een hele andere leiding
en we gingen allemaal andere activiteiten doen. Vrijdag middag
gingen we weg de oudere kindjes op de fiets en de jongeren kindjes
met de auto. Toen we op camping Vogelenzang aan kwamen
moesten we de tenten opzetten en daarna gingen we een soort spel
doen waarvan ik de naam niet weet. Toen gingen we eten. Ik weet
niet meer zeker maar ik geloof dat de dropping ook vrijdagavond
was. Zowel de oudere kinderen als de jonge kindjes zijn hartstikke de
verkeerde kant op gelopen maar bij de oudere kinderen was het de
schuld van fietsers die ons de verkeerde kant op wezen. Zo hebben
we er in plaats van 1uur er 3 uur over gedaan en dat was dan ook met
smokkelen want we zijn met een auto van de leiding ook nog naar
iets dichterbij de camping gebracht. De volgende dag hebben we ook
allemaal leuke dingen gedaan maar ik weet niet meer heel goed wat
dus ik ga wel vertellen wat we hebben gedaan in een andere volgorde
dan normaal daar komt ie. We hebben een speurtocht gedaan door het
dorp in groepjes met opdrachten zoals zo snel mogelijk met een lekke
skippybal een parcours afleggen, blind raadde wat je eet, op een zo
origineel mogelijke manier koekhappen en een speeltuin parcours
afleggen in zo snel mogelijke tijd. Het was uiteindelijk een gelijk
stand dus moesten de team kapiteins een flamingo na doen. Dana en
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ik waren daar het beste in dus had ons team gewonnen. We hebben
die avond bonte avond gehad met de dansmeisjes van de overkant.
De volgende dag hebben we de tenten afgebroken en gingen we weer
naar huis. We hebben het helle weekend  veel gevoetbald
,gezwommen en gelachen dus het was super leuk.

Als je na dit leuke verhaal nou denkt dat is leuk ik wil ook een keer
mee, dan kan dat als je tussen de 8 en 16 jaar bent en bij DWT op
waterpolo, wedstrijdzwemmen of synchroon zwemmen zit.
Dit stukje is geschreven door Maegan Muijlaert.
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Minipolo uitje

Wat een super leuke dag hebben we gehad. 
Op zondag 22 juni om 13.00 uur verzamelden we bij De Veilige
haven in IJmuiden. Iedereen was er en had een broertje/zusje,
vriendje of vriendinnetje mee genomen. Iedereen vermaakte zich
prima en toen trainster/coach Jet nog kwam was het feest helemaal
compleet!  
Sandra Weustink hartelijk dank voor je hulp deze dag.



Informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
# Johan Selles (Interim-voorzitter)
tel.: 06 - 54 62 37 85
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

Leszwemmen
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



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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