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Even voorstellen:
Ik ben Elise Groenendijk 26 jaar!
Vorig seizoen ben ik gevraagd om bij de clubhuiscommissie te
komen!
Ik wist niet zo goed wat het inhield dus ben een vergadering wezen
bijwonen. Ik werd daar zo warm en leuk ontvangen dat ik heb
besloten om het te doen. En nu ben sinds dit seizoen nieuw in de
clubhuiscommissie ik neem hier Wiebe zijn plek over. Zelf doe ik
synchroon
zwemmen en ben ik begonnen met waterpolo (is nog best lastig:P).
Ook geef ik op vrijdagavond en zaterdagochtend zwemles. Dit doe ik
met veel plezier.
Veder werk ik 3 dagen in de kinderopvang en pas een dag op bij een
gezin thuis.
Elise

Les zwemmen
Het seizoen is nog maar pas begonnen en de voorbereidingen voor
het afzwemmen gaan alweer van start. Als uw kind oefent voor zijn
A, B of C diploma zal het in de laatste les van september een briefje
meekrijgen voor het oefenen met kleren aan.
Wat u moet weten over het afzwemmen.
Indien uw kind oefent voor het A-, B- of C- diploma zal het vanaf de
eerste week van oktober gaan zwemmen met kleren aan. Dit doen de
kinderen tot de week voor het afzwemmen. Op vrijdag 24 en zaterdag
25 oktober zullen er gecertificeerde beoordelaars de les komen
bekijken en kinderen uitnodigen om af te zwemmen op zaterdag 15
november. Er is maar een mogelijkheid om de kinderen uit te zoeken.
Er worden geen uitzonderingen gemaakt indien uw kind afwezig is.
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Natuurlijk hebben we begrip als uw kind ziek is, maar kunnen we er
helaas geen rekening mee houden als hierdoor uw kind niet aanwezig
is. Ons advies: laat toch uw kind mee zwemmen, maar licht de
uurleidster van tevoren even in.
Wat zijn de kledingeisen voor het afzwemmen? Aangezien een kind
voor ieder diploma langer en meer moet zwemmen zijn hier ook de
kledingeisen op aangepast.
A diploma
Zwembroek/ badpak
Korte broek
T-shirt met korte mouwen
Gymschoenen of waterschoenen (geen surfschoenen)
Plastic zak om natte kleding in te doen voorzien van naam van het
kind
B diploma
Zwembroek/ badpak
Lange broek
T-shirt met lange mouwen of blouse met lange mouwen
Gymschoenen of waterschoenen (geen surfschoenen)
Plastic zak om natte kleding in te doen voorzien van naam van het
kind
C diploma
Zwembroek/ badpak
Lange broek
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
Regenjack of windjack (geen trainingsjack)
Gymschoenen of waterschoenen (geen surfschoenen)
Plastic zak om natte kleding in te doen voorzien van naam van het
kind
Door het lange oefenen van tevoren hoeft uw kind geen extra
spanning te ervaren voor het afzwemmen. Er wordt door ons geen
extra druk op de leerling uitgeoefend en zwemplezier blijft voorop
staan.
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Ook bij het Uur U kunnen volwassenen hun zwemdiploma halen. De
eerste datum waarop wordt afgezwommen is 3 oktober; hiervoor is al
uitgezocht. Zet hem op zwemmers!
Junior Pro
Wanneer een kind zijn C diploma heeft behaald, kan het gewoon nog
doorzwemmen. Op vrijdagavond in het Boerhaavebad vindt het
junior Pro uur plaats. Hierin kan een kind zijn zwemvaardigheid 1, 2
en 3 halen. Naast het reguliere programma maken zij tevens kennis
met de verschillende zwemsporten om zo een betere keuze te kunnen
maken. Op vrijdag 10 oktober vindt er zelfs een heuse demonstratie
plaats van synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen en kunnen de
kinderen zelf gaan ervaren. Op vrijdag 17 oktober laat de waterpolo
zich van zijn beste kant zien.
Herfstvakantie?
Tijdens de herfstvakantie gaan de lessen gewoon door.
Drukte in het water of langs de kant?
Dankbaar zijn wij voor de vele vrijwilligers die de vereniging helpen
het zwemonderwijs en de zwemsport aan te bieden. Vrijwilligers op
vele verschillende manieren; in het water, als coaches bij de
sporttakken, als tafeldames bij zwemlessen en zelfs het bestuur. De
vrijwilligers van het les zwemmen komen 2x per jaar bijeen voor een
bijscholing en inmiddels zijn velen van hen gediplomeerd
zweminstructeur.
Ziet u dus regelmatig meerdere mensen langs de kant, al dan niet met
een aantekeningenboekje?
Dan weet u: een van de vrijwilligers haalt binnenkort zijn diploma
van de KNZB. Wat knap!!!
Ook geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Stuur dan een mail
naar: leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Veel zwemplezier.
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Jaarplanning Junior Pro
2014-2015
Augustus
29-8
Ronde 1, les 1

September
5-9
Ronde 1, les 2
12-9
Ronde 1, les 3
19-9
Ronde 2, les 1
26-9
Ronde 2, les 2

November
7-11
Ronde 3, les 3 +k
14-11 Uitzoeken +k
21-11 Ronde 4, les 1 +k
28-11 Ronde 4, les 2 +k

December
5-12
Ronde 4, les 3
12-12
Afzwemmen +k
19-12
Ronde 1, les 1
26-12
xxxxxxxxxxxxx

Februari
6-2
Ronde 2, les 3
13-2
Demo Wa en Sy
20-2
Demo We
27-2
Ronde 3, les 1
Mei
1-5
Demo We en Wa
8-5
Demo Sy
15-5
Sportkeuzeles 1.1
22-5
Sportkeuzeles 1.2
29-5
Sportkeuzeles 1.3

Maart
6-3
13-3
20-3
27-3
Juni
5-6
12-6
19-6
26-6

Ronde 3, les 2
Ronde 3, les 3+k
Uitzoeken +k
Ronde 4, les 1 +k
Sportkeuzeles 1.4
Sportkeuzeles 2.1
Sportkeuzeles 2.2
Sportkeuzeles 2.3

Oktober
3-10
Ronde 2, les 3
10-10 Demo We en Sy
17-10 Demo Wa
24-10 Ronde 3, les 1
31-10 Ronde 3, les 2
Januari
2-1
xxxxxxxxxxxxx
9-1
Ronde 1, les 2
16-1
Ronde 1, les 3
23-1
Ronde 2, les 1
30-1
Ronde 2, les 2
April
3-4
xxxxxxxxxxxxxx
10-4
Ronde 4, les 2 +k
17-4
Ronde 4, les 3 +k
24-4
Afzwemmen +k
Juli
3-7
Sportkeuzeles 2.4
10-7
Laatste les

Tabel: Toont welke sporten de zwemvaardigheid niveaus zwemmen het 1e en het
2e half uur per ronde
Zwemvaardigheid
0
1
2
Ronde 1 Re
Sy
Ronde 2 We
Wa
Ronde 3 Re
Sy
Ronde 4 We
Wa

Zwemvaardigheid Zwemvaardigheid
1
2
1
2
1
2
Sy
Re
We
Wa
Wa
We
Re
Sy
Sy
Re
We
Wa
Wa
We
Re
Sy

Afkortingen:
Re: Reddend zwemmen
Sy: Synchroonzwemmen

Zwemvaardigheid
3
1
2
Wa
We
Sy
Re
Wa
We
Sy
Re
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We: Wedstrijdzwemmen
Wa: Waterpolo
+k: Zwemmen met kleding
Xxxx: Geen les

Toelichting op de jaarplanning Junior Pro
Uitzoeken
Tijdens het uitzoeken word het diplomaprogramma gezwommen en
wordt er gekeken wie de vaardigheden genoeg beheerst om met het
diplomazwemmen mee te doen. Dit geldt voor zwemvaardigheid 1, 2
en 3. Zwemvaardigheid 0 kan het hele jaar door een certificaat
verdienen waarmee ze naar zwemvaardigheid 1 mogen. Kan uw kind
niet op deze datum aanwezig zijn, overleg dan even met de uurleider
voor de mogelijkheden.
Afzwemmen
Op deze data blijven de kinderen die nog niet mogen afzwemmen een
weekje thuis. Mag je wel afzwemmen, maar kun je niet aanwezig
zijn, dan helaas geen diploma. Mag je afzwemmen maar je hebt niet
een week van tevoren betaald: dan mag je helaas geen
diplomazwemmen.
Vragen
Voor vragen over het uur of over uw kind kunt u mailen naar de
uurleider, Merel Visser: merelvisser93@hotmail.com. Ook als u de
brieven wilt ontvangen over de mail dan kunt u dit opgeven via dit
emailadres. Wij raden dit aan!
Het algemene emailadres van de leszwemcommissie is:
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Afmelden voor het Junior Pro uur moet via beide emailadressen.
Afmelden omdat je er 1 les niet bij kan zijn hoeft niet.
Let op: De jaarplanning kan in de loop van het seizoen aangepast
worden, daar wordt u altijd met brieven en mails van op de hoogte
gebracht.
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Verslag van de eerste 3
weken
Door Michel
Na een heerlijke zomer met trainingen in de Houtvaart zijn we weer
op 25 augustus begonnen met de binnen trainingen. Het gaat snel! De
eerste drie trainingsweken zitten er weer op. Iedereen moet weer
wennen aan het ritme van de trainingen. Ook ik moet dat. Er zijn vele
wijzigingen in het zwemmen, zowel in het aantal uren, als de
zwemmers en de trainers. We hebben er dit seizoen 2,5 uur bij
gekregen. Op zondagavond is er nu extra 1,5 uur zwemtraining en op
donderdag is er 1 uur landtraining in een gymzaal. Zo komen we op
7,5 uur zwemtraining en 2,5 uur landtraining voor de selectie
zwemmers.
Bij de zwemmers is er veel veranderd. Er zijn negen zwemmers
gestopt, maar zoals het er nu naar uitziet komen er tussen de 15-20
zwemmers nieuw bij. Daarnaast zijn er nog een paar waterpolodames
komen aansluiten bij de donderdagochtendtraining. Zo groeien we
naar de 85-90 zwemmers, die minimaal 1x week trainen. Dus
ondanks dat we meer uren hebben is het toch overal lekker druk.
Bij de trainers zijn er een aantal wissels. Bido en Maykel zijn gestopt
en Arie, Odette en Aurora zijn er nieuw bijgekomen. Ook gaan er vijf
trainers op Trainer 2 cursus.
De trainingen gaan wel weer lekker al moet iedereen nog een beetje
wennen in welke baan hij / zij zwemt en de programma's die ze nu
horen te zwemmen. Een nieuw seizoen brengt over overstappen naar
nieuwe selecties en nieuwe baanindelingen mee. De maandag avond
is nu bijna helemaal gereserveerd voor de jongste jeugd. Er is nu een
speciale baan voor de leeftijd 2005-2008 met nu een stuk of 8 leuke
zwemmertjes. Hopelijk komen er nog meer bij, zodat we er weer
twee banen met instromers hebben. Zo loopt dan de doorstroming
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lekker door en blijven de leeftijden netjes gevuld en krijgen we geen
gaten voor de competitie over een paar seizoenen. Je moet toch een
beetje vooruit denken als trainer!
Met de wedstrijden zitten we nog een beetje in een overgangsfase. De
open water zwemmers hebben hun seizoen afgesloten met de NK 3
of 5 KM. Jeffrey zwom eigenlijk op de 5e plaats op de NK, maar
werd gediskwalificeerd wegens het niet opvolgen van de
aanwijzingen van de scheidsrechter. Nikita was niet fit, omdat er een
paar dagen eerder 'even' een wervel was terug gedrukt, en moest na
een paar kilometer uitstappen. Anouk zwom naar een 5e plaats bij de
masters op de 3km op het NK in de 20+ categorie. Een week later
won ze de 1 km in Nieuwegein.
Daarnaast hebben Koen en Bertjan allebei drie rondjes om Pampus
gezwommen. Bertjan in stijl schoolslag en Koen heeft een dikke
beker gekregen als aanmoedigingsprijs. Hij was met zijn 12 jaar de
jongste deelnemer.
Bertjan en Hanne hebben meegedaan aan de ALS Amsterdam City
Swim. Bertjan kwam binnen in 38.08 minuten en Hanne in 37.08
minuten over 1.9 km.
Nu het seizoen van de open water is afgelopen kunnen de
klassementen opgemaakt worden:
Nikita heeft de 3e prijs bij de meisjes jeugd in het klassement
gewonnen en daarmee is de eerste NK medaille voor DWT binnen.
Al moet ik erbij zeggen dat ze alle wedstrijden voor LZ 1886
gezwommen. Maar ze werd op het podium omgeroepen als DWT.
Nikita heeft 59,5 km voor het vrijeslag klassement gezwommen.
Jeffrey is 11e geworden in het vrijeslag klassement bij de senioren en
heeft 79 km voor het klassement gezwommen.
Anouk is 4e in het klassement op de vrijeslag bij de Masters 20+
geworden.
Zowel Nikita (Zilver) als Jeffrey (Brons) komen in aanmerking voor
de KNZB Prestatie medailles.
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Vanaf volgende week gaan de eerste binnen wedstrijden weer
beginnen met het Toernooi in Osnabruck en een limietwedstrijd in
Purmerend en op 29 september zijn onze jongste jongens (Alae
Eddine, Lucas, Kelvin, Kenan en Nouafal) inschreven voor de NK
Estafette.

Bertjan & Koen zwemmen 3
rondjes om Pampus
Uit het verslag van René van den Brandhof tijdens rondje Pampus
toen ik (Bertjan) hem voorbij zwom (bedankt René voor dit
schitterend stukje zwemmerslatijn! Uiteindelijk ben ik 31e geworden
van de 40 wedstrijdzwemmers).
Na het eerste rondje klooien met het brilletje vroeg de duiker of alles
in orde was. Ja..nou...nee, het brilletje lekt. Nou, dan doe je die toch
af! Nee man, ik kan echt niet zonder zwemmen! Desondanks deed ik
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toch een poging te zwemmen zonder, maar dat ging'm niet worden,
daar werd de wereld heel wazig van en ik ben de laatste tijd toch al
zo kippig...
Ondanks het lekkende brilletje genoot ik met volle teugen van dit
alles en zwom totaal relaxed m’n eigen tempo totdat ik na 2 rondes
ontdekte de 1-na-laatste wedstrijdzwemmer te zijn en achtervolgd
werd door een woest ogende kerel die de schoolslag zwom.
Asjemenou! Ik raak hem niet kwijt! Hij komt steeds dichterbij! Dat
kan helemaal niet!
Schoolslagzwemmers behoren technisch gezien als laatste te eindigen
maar dat was niet zijn plan! Het leek erop dat hij vastbesloten was
me in te halen of mij bij de benen te grijpen en met pak en al op te
vreten.
Ik schoof het beslagen
brilletje omhoog om het
op mijn rug nog eens goed
te bekijken. Ongelooflijk!
Wat een Beest! Wat een
onverwoestbare conditie!
Omhoog en Neer, Omhoog
en Neer, Omhoog en Neer,
in een watervast tempo.
Wat hij deed leek helemaal
niet op zwemmen, het had er alle schijn van dat hij als een Jockey op
een onzichtbaar zeepaard zat. Rondjes rond het eiland galopperend.
Na twee en een halve ronde zwom hij naast me en toen voorbij. Ik
kon kiezen: het tolereren van een permante oogdouche van
IJsselmeerwater en harder door te zwemmen of mijn paarden in te
houden, me gewonnen te geven en relaxed te blijven. Dat laatste had
de voorkeur en door zijn immense inspanning verdiende hij het ook
om niet als laatste te eindigen.

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.

Pubquiz
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Van de polocommissie
Beste waterpoloërs,
De herfst is nu echt officieel begonnen, al zou je het niet geloven na
al die mooie zonnige dagen waar we nog van hebben mogen
genieten. Maar ik geloof dat er nu toch een einde komt aan het mooie
weer. Donkere tijden komen ons weer tegemoet en de pepernoten
zijn al lang gespot in de winkels. Veel mensen hebben minder
energie door donkere en koude dagen. Het enige wat daar tegen helpt
is lekker sporten, want van sporten krijg je veel energie. Dussss kom
allemaal lekker trainen! We verwachten overvolle trainingen de
aankomende maanden!
Er is trouwens weer keihard gewerkt om de poloboekjes op tijd klaar
te hebben en het is gelukt. Mocht je het boekje nog niet hebben, dan
ligt deze nog in het clubhuis op je te wachten. De eerste wedstrijden
zijn alweer gespeeld en het nieuwe systeem Digitaal Wedstrijd
Formulier is een feit. Hieronder lees je wat de afgelopen maand in
september is geweest en wat nog komen gaat in oktober.
Namens de polocommissie,
Roselijn Verbruggen

Uitslagen van de eerste gespeelde wedstrijden
Datum W edstrijd
Uitslag
20 sep ZV De Bron 1 (Heren) - DW T 3 (Heren)
7-8
20 sep ZV Haerlem 6 (Heren) - DW T 4 (Heren)
17 - 5
20 sep DW T 5 (Heren) - ZPCH 4 (Heren)
4-5
20 sep De Aalscholver 1 (Heren) - DW T 1 (Heren)
5-4
20 sep De Snippen 1 (Dames) - DW T 1 (Dames)
9-8
20 sep DW T CG1 (Gemengd-C <15) - De Amstel De Amstel/De Meerkoeten*
(Gemengd-C <15)
10 - 2
20 sep ZPCH 2 (Dames) - DW T 2 (Dames)
10 - 6
20 sep DW T EG1 (Gemengd-E <11) - KZC EG2 (Gemengd-E <11) 15 - 1
20 sep AZVD 1 (Heren) - DW T 2 (Heren)
5-5

15
13
13
13
13

sep
sep
sep
sep

DW T
DW T
DW T
DW T

4 (Heren) - Het Y 5 (Heren)
8-8
2 (Heren) - JAW S Amsterdam 1 (Heren)
5 - 11
1 (Heren) - De Vuursche 1 (Heren)
6-5
CG1 (Gemengd-C <15) - ZPCH CG1 (Gemengd-C <15) 15 - 4

EHBO
We mogen Elise, Femke, David en Roselijn feliciteren met het
behalen van hun EHBO diploma. Zij hebben de afgelopen maand
intensief een EHBO cursus van het Rode Kruis gevolgd om eerste
hulp te verlenen bij een ongeval in en om het zwembad. Zij hopen
natuurlijk dat het niet nodig zal zijn.

Een tip die zij graag mee geven: niet rennen in het zwembad, het
gebeurt nog te vaak.

W-official cursus
Als dit clubblad wordt gestencild en rondgemaild is de eerste
w-cursusavond die in sportcentrum De Planeet in Haarlem wordt
gehouden een feit. Op 9 oktober is de tweede cursusavond en op 16
oktober zal het examen worden gedaan.
De polocommissie is zeer tevreden over het aantal aanmeldingen.
Twee meiden van Dames 2 en wel vijf (!) man van Heren 3 gaan de
cursusbanken in. Allen heel veel succes!!
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Hoe meer teamgenoten hun w-tje hebben, hoe minder vaak je achter
het wedstrijdtafeltje hoeft. Ook help je je team ermee, want op deze
manier hoeven niet steeds dezelfde mensen achter het tafeltje.
Per seizoen moet je minstens 2 keer (verschillende avonden) achter
het tafeltje en zo behoud je ook je w-tje. Het is echt niet meer
mogelijk om onder een andere naam te jureren vanwege het digitaal
wedstrijdformulier.
Neem even contact op met onze secretaris, Sabine Govers, via
waterpolo@dwt-haarlem.nl als je een cursus wilt volgen.

De volgende w-cursussen worden binnenkort
gegeven:
Plaats:
Zwembad de Waterlelie
Adres:
Dreef 7, 1431 WC Aalsmeer
Datum les 1:
26-11-2014 Aanvangstijd 1: 19.00 - 21.00
Datum les 2:
03-12-2014 Aanvangstijd 2: 19.00 - 21.00
Examendatum: 10-12-2014 Examentijd:
19.00 -21.00
Plaats:
Clubhuis DAW
Adres:
Hertog Aalbrechtstraat 2, Alkmaar
Datum les 1:
05-11-2014 Aanvangstijd 1: 20.00 - 22.00
Datum les 2:
12-11-2014 Aanvangstijd 2: 20.00 - 22.00
Examendatum: 19-11-2014 Examentijd:
20.00 - 22.00

Digitaal
middag

Wedstrijdformulier

(DWF)

informatie

Op een zonnige zondag, 14 september, heeft de polocommissie een
informatiemiddag georganiseerd. Deze informatiemiddag betrof het
digitaal wedstrijdformulier en was voornamelijk voor W-officials
bedoeld. Bij het voetbal wordt al enige tijd gebruik gemaakt van het
digitaal systeem. In de waterpolo-wereld is dit een nieuw fenomeen.
Er waren die middag dan ook aardig wat vragen als; 'Hoe wijzig ik
een speler in het digitale wedstrijdformulier?' of 'Wat moet ik doen
bij het vallen van een doelpunt?'.
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Na het kijken van een instructiefilm werd het formulier via
praktijksituaties nader toegelicht. Een aantal personen had hun eigen
Ipad of Tablet meegenomen om hier direct mee te kunnen oefenen.
Helaas waren niet alle W-officials aanwezig die middag. Wij raden
diegene en iedereen die geïnteresseerd is hoe het digitaal
wedstrijdformulier werkt op YouTube de Instructiefilm Digitaal
Wedstrijdformulier (DWF) Waterpolo te bekijken. Ook via de link,
http://www.knzb.nl/verenigingen/wedstrijdsport/waterpolo/competiti
es/sportlink/digitaal_wedstrijd_formulier__dwf_/ is meer informatie
te vinden over het gebruik van het programma. Een andere
mogelijkheid is om voordat je zelf achter het wedstrijdtafeltje moet
zitten om eerst eens naast iemand te zitten om mee te kijken hoe het
in zijn werk gaat.

Deze informatiemiddag stond onder leiding van Arthur Stricker. Wij
willen Arthur dan ook hartelijk danken voor zijn inzet.
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Spelregelmiddag voor de jeugd en hun ouders.
(En een ieder die het handig vindt om zijn spelregelkennis op te
frissen)
Ook dit jaar een opfriscursus om de spelregels boven water te
houden.
Deze wordt gegeven door Frank Muylaert en Ton van Gemert op
zondag 2 november in het clubhuis vanaf 15.15 uur voorafgaand aan
de training.

Jeugdscheidsrechter cursus
Nieuw dit jaar is dat jeugd die geboren is in 2000 (of eerder) hun
scheidsrechtersdiploma kan halen. Als je deze op zak hebt, mag je
wedstrijden van onze pupillen onder de 11 fluiten als een volwaardig
jeugdscheidsrechter. Deze cursus wordt gegeven op zondag 2
november vanaf 16.15 uur aansluitend aan de spelregelmiddag. Het
is een leuke, leerzame en praktijkgerichte cursus. Aan het eind van
de cursus hoor je direct of je je diploma hebt behaald en wordt dat
gevierd met een pannenkoekenfestijn.

Capjes te koop.
kosten: € 25,00 per set.
Rood 1 en 13
Blauw/wit 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 en 13.

Evenementenkalender
11 oktober t/m 19 oktober:
2, 9 en 16 oktober:
19 oktober:
1 november:
2 november:

Herfstvakantie, trainingen gaan gewoon
door.
W - cursus in De Planeet
DWT minipolotoernooi in De Planeet.
Pub-quiz
Spelregelmiddag voor de jeugd en hun
ouders.
Jeugdscheidsrechtercursus
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Het DWT minipolotoernooi
Op Zondag 19 oktober organiseren wij weer een
toernooi voor de mini's in De Planeet in
Haarlem!
Zij zullen in 2 poules (6/7 jaar en 8/9 jaar) de
strijd tegen elkaar aangaan
van 14.30u tot ongeveer 17.00u!
Iedereen is uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen!

Ook zoeken we nog mensen die willen
helpen met bijvoorbeeld het uitdelen van
koek en limonade, maar ook
scheidsrechters en tijdwaarnemers.

Wil je ons helpen om dit toernooi, net als voorgaande jaren, een
daverend succes te maken? Dan kan je je opgeven bij Mascha
Bakker (Mascha_Bakker@live.nl).
Hopelijk zien we je zondag de 19e!
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Sinterklaas
Sinterklaas komt ook dit jaar weer op bezoek in ons eigen clubhuis
en wel op 23 november.
Het feest duurt van 10.30 tot 12.30 uur. We hebben ruimte voor
maximaal 20 kinderen dus schrijf je snel in!
Er wordt een kleine bijdrage per kind gevraagd van €5,- per kind.
Om je op te geven of voor meer informatie, mail snel naar
clubhuis@dwt-haarlem.nl
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Laten we samen
iets goed doen
Een lange tijd geleden hadden we het plan
gevat om onze kinderen in hun tiende
levensjaar kennis te laten nemen van
Colombia, hun geboorteland. Dit plan is
met veel succes en plezier uitgevoerd in
2014 van 11 juli tot en met 8 augustus.
Irene, mijn vrouw, heeft een paar
maanden voor het vertrek een goed doel
bedacht:
"Laten we samen iets goed doen!! Niet alle kinderen in Colombia
komen goed terecht. Er zijn nog veel kindertehuizen die vol zitten
met kinderen die nergens naar toe kunnen. Met het geld dat we
ophalen willen wij ter plaatsen goederen kopen en samen met ons
contactpersoon in Cali een tehuis zoeken om de goederen uit te
delen."
Dit hebben we geweten! We hebben met zijn allen, vrienden, familie,
collega's, kennissen en compleet vreemden een totaal bedrag
opgehaald van €2.300,-. Naar Colombiaanse maatstaven is dat bijna
een minimumloon jaarsalaris! Het bedrag klinkt in de lokale valuta
nog leuker COL$ 5.799.059,-.
Onze contactpersoon in
Colombia, Magnolia, is
al jaren werkzaam in het
begeleiden van adopties
en het leggen van
contacten tussen
geadopteerde en de
biologische ouders in de
regio van Cali. Ze heeft
daar zeer veel contacten
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in en kennis van de kinder- en jeugdzorg.
Ze heeft ons een project aangeboden voor een tehuis van meisjes
tussen de 7 en 18 jaar.
In Colombia is het zo dat als er iets gebeurd in een gezin het ICBF
(Institutio Colombiano de Bienestar Familiair; wat wij de
kinderbescherming noemen) er aan te pas komt. De kinderen worden
op voorhand uit huis geplaatst zonder te weten of het om een incident
gaat of dat er al iets langer speelt. De kinderen komen in een
doorgangshuis, waarna een onderzoek volgt naar het gebeuren in het
gezin. Na het onderzoek gaan ze of terug naar het gezin of worden
naar een tehuis gestuurd.
De kinderen die naar een tehuis worden gestuurd hebben het zwaar
en om therapeutische redenen willen ze met deze meisjes
verschillende activiteiten ondernemen zoals koken, muziek,
schilderen en voetballen. Maar ze hebben niks om mee te werken.
We hebben besloten om het geld te besteden aan muziekinstrumenten
en een leraar.
Aangezien we geen idee hadden welke muziekinstrumenten nodig
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waren hebben we de muziekleraar gevraagd een verlanglijstje te
maken, zodat we de juiste instrumenten kopen waar les voor gegeven
kan worden.
Met dat lijstje zijn we naar de muziekwinkel gereden en hebben daar
behoorlijk wat kunnen kopen: een marimba, twee gitaren, twee
bongo's, vijf blokfluiten, twee trommels, snare drum, een dubbel
vellige cilindrische trom, een triangel, vijf regenmakers, extra snaren
voor de gitaren en twee paar sambaballen. Het leuke is dat, met dit
project, we niet kortstondig helpen, maar ook in de toekomst deze
instrumenten door andere kinderen, die in het tehuis komen, te
gebruiken zijn. Verder laten we wat geld achter bij ons
contactpersoon om de muziekleraar per les te betalen (goed voor 2
uur per week voor vijf maanden). We hebben ook nog een stereo met
CD speler gekocht. De kinderen kunnen dan naar de muziek luisteren
en zo leren wat ze moeten spelen of meespelen met de muziek.
En dan.... is het geld nog niet op.
Dit geeft ons nog ruimte om ook het keukenproject te helpen. Zij
maken zelf chocoladefiguren om te verkopen. Wat weer geld
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oplevert. Dus gingen we met een nieuwe lijst op pad naar een
groothandel om ook daar het een en ander te kopen voor het
kookproject.

Het blijkt een piepklein zaakje te zijn die modellen verkoopt voor
chocolade figuren en de ingrediënten, alles op de lijst hiervan kopen
we dus. Maar geen pannen met anti plak laag, gardes, spatels, etc.
Dus op naar een andere winkel waar we de rest van onze lijst
afwerken.
We doen er zelfs nog wat schenkkannen bij en wat extra gardes,
pannen en nog een mooie steelpan.
Toen we al het
geld hadden
uitgegeven zijn
w e m et al l e
spullen
op
zaterdag 19 juli
n a a r
h e t

25
kindertehuis even buiten Cali gereden. We werden door de meisjes,
directrice, begeleiders en muziekleraar verwelkomt. De meisjes
hadden een spandoek geschilderd met "Welkom familie Van
Gemert".
Ze waren allemaal dolgelukkig en overdonderd met alle instrumenten
en kookspullen. Wat een goed gevoel geeft dit. Dat hebben we met
zijn allen toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Vanwege de veiligheid van de meisjes mogen zij niet op de foto.
Maar namens de meisjes, directrice, begeleiders en muziekleraar
bedanken wij iedereen voor hun bijdrage en vertrouwen om dit
project te verwezenlijken.
Ton, Irene, Diego en Michael van Gemert.

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

Clubhuiswerkgroep
# Mieke Goedkoop
(voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie (Adreswijzigingen, Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
lidmaatschap en opzeggingen)
# Ineke Rohling
Zwemwerkgroep
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
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 Boerhaave,Allen
maandag 17.00 - 18.00 Boerhaave I1,I2,M,M+,A,A+
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaave A,A+,M+,B!
dinsdag
18.30 - 19.30 Boerhaave A, A+
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaave A,A+,B2,M,M+
donderdag 06.45 - 07.45 Boerhaave Allen
donderdag 18.00 - 19.00 Boerhaave iedervanaf 2003
vrijdag
19.30 - 20.30 Boerhaave Masters
zaterdag 07.15 - 08.45 Boerhaave Allen
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaave Allen muv I1,I2
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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