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Hallo allen,

Het is mijn beurt om mij, vanuit het bestuur, voor te stellen binnen de
vereniging.
Ik ben Sandra Hendriks-van Gemert, moeder van Pim en Jet
Hendriks(beide op waterpolo)en de zus van Marcel en Ton van
Gemert(heren 3)
Mijn kinderen zijn ook afstammelingen van de Turkenburgen, de
oudere onder ons, weten wie.
Ik heb al heel wat voetsporen liggen binnen DWT, omdat ik vroeger
zelf waterpolo heb gespeeld. 
Ik ben gevraagd om vrijwilligers coördinator te worden binnen de
vereniging.
Elke tak van sport heeft zijn eigen commissies maar mochten er
problemen zijn of zich voordoen, waar men 1,2,3 niet uitkomt, dan
kan men bij mij terecht.
Een logisch gevolg hiervan is, dat ik nu lid ben van het bestuur, zo
blijft ik op de hoogte van de ins en outs van de club.
Naast het vrijwilligerswerk ben ik endoscopieassistent(maag/darm
onderzoeken) in het Kennemer Gasthuis, waar ik 3 dagen werk en
oproepdiensten draai.
Dwt is een gezellige vereniging en draag graag mijn steentje bij.

Groet,
Sandra Hendriks
kader@dwt-haarlem.nl
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Zuyderzee Masters Circuit(3)
te Almere
Door Corine Kalbfleisch

Op 30 november 2014 haalde Bartjan mij eerst van huis af en daarna
verzamelden wij bij het Boerhaavebad om half 12. Piet maar liefst
zeven masterzwemmers en Corry Schildwacht als jury-lid reisden wij
af naar Almere, waar de 3e wedstrijd van bovenvermeld circuit
georganiseerd werd. De wedstrijd werd gehouden in zwembad
Almere-Stad (25 m.) en de organisatie was in handen van z.v. "De
Aalscholver".
De sfeer was heel gezellig. D.W.T. deed ook mee met de 4 x 50 m.
vrije slag est. D waarop wij in 2.28,7 min. 3e zijn geworden. Wij
hebben allemaal hard ons best gedaan om punten te halen en P.R.'s.
Een paar dagen later stond er zelfs
een stukje in het Haarlems Dagblad.
Om vijf uur waren de wedstrijden
afgelopen en een uurtje later waren
wij met een goed gevoel thuis. Deze
dag is voor herhaling vatbaar!!

De uitslagen waren: plaats:
Peter van de Bor (geb. 1984):
50 m. vlinderslag in 0.31,38 min. 6  pl.e

Hiras Ferrandino (geb. 1993):
200 m. vrije slag in 2.21,70 min. 3  pl.e

25 m. schoolslag in 0.15,16 min. 1  pl.e

Corine Kalbfleisch (geb. 1952):
100 m. schoolslag in 1.51,98 min. 1  pl.e

200 m. wisselslag in 4.23,33 min. 3  pl.e

25 m. rugslag in  0.22,02 min. 1  pl.e
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Anouk Nulkes (geb. 1993):
200 m. vrije slag in 2.23,90 min. 2  pl.e

100 m. rugslag in 1.12,71 min. le pl.
25 m. rugslag in 0.16,88 min. 3  pl.e

Bertjan Schelhaas (geb. 1965):
100 m. schoolslag in 1.18,44 min. 2  pl.e

50 m. vlinderslag in 0.36,07 min. 6  pl.e

Emma Wagner (geb. 1991) :
100 m. schoolslag in 1.53,06 min. 6  pl.e

25 m. rugslag in 0.23,68 min. 10  pl.e

25 m. schoolslag in 0.24,82 min. 6  pl.e

Inken Wemheuer (geb. 1971) :
200 m. vrije slag in 2.49,26 min. 3  pl.e

4 x 50 m. vrije slag in 2.28,70 min. 3  pl.e

(Anouk, Emma, Corine, Inken)

Zuyderzee Masters Circuit(4)
te Lelystad
Door Corine Kalbfleisch

Omstreeks half een kwam Bartjan mij op zaterdag 20 december 2014
afhalen om naar Lelystad te gaan voor de vierde wedstrijd van het
Zuyderzee Masters Circuit. Na een voorspoedige autorit arriveerden
wij mooi op tijd. Om twee uur begon het inzwemmen. De wedstrijd
werd gehouden in "De Koploper" en de organisatie was in handen
van z.v "De Houtrib". Het was gezellig druk met een deelname van
50 zwemverenigingen. Er stonden veel korte nummers op het
programma met heel veel series. In het andere bad was er
de mogelijkheid om extra in te zwemmen. Lekker. Als laatste
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programmanummer was er nog een wisselslag estafette. Even na zes
uur waren de wedstrijden teneinde. Na een sportieve dag waren wij
om half acht weer thuis.

De uitslagen waren: tijd:
Bartjan:
100 m. vrije slag in 1.09,89 min. 5  pl.e

25 m. vrije slag in 0.14,20 min. 6  pl.e

50 m. schoolslag in 0.35,37 min. 2  pl.e

Corine: 
100 m. vrije slag in 1.33,87 min. 1  pl.e

25 m. vlinderslag in 0.25,24 min. 2  pl.e

25 m. vrije slag in 0.17,50 min. 1  pl.e

Langs deze weg wil ik iedereen een gezond en sportief 2015
toewensen.
Corine Kalbfleisch.

Spelregelvraag nummer 2

Hier een leuke breinbreker voor de waterpoloërs. Het lijkt soms
allemaal zo simpel.
Blauw 6 schiet op doel. De bal raakt de lat. De doelverdediger van
wit houdt de bal. Wit gaat in de aanval. Blauw 6 baalt van het schot
op de lat en valt de doelverdediger aan. De doelverdediger van wit
houdt nog steeds de bal en blauw 6 duwt de bal onderwater. Wat is
de juiste beslissing?
Ga niet meteen verderop het antwoord opzoeken, denk eerst eens na
wat jij zou beslissen.

Antwoord ergens aan het eind van het clubblad.
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Leszwemmen

Alweer de derde editie van het zwemles-nieuwjaarsfestijn. Op
zaterdag 3 januari is het jaar spetterend van start gegaan in zwembad
de Planeet. Ruim 50 kinderen, verdeeld over 3 badjes, deden
verschillende spelactiviteiten en mochten daarna vrij zwemmen.
Dachten we 5 minuten voor aanvang nog dat er niemand kwam
opdagen, lag het zwembad even later vol met enthousiaste en
lachende kinderen. Zwemplezier; daar doe je het voor. 
Serious Request 2014 
Tijdens het afzwemmen werd het al genoemd en is er door de ouders
gul gedoneerd: onze uurleider op zaterdag, Harrie, heeft meegedaan
aan een actie voor Serious Request. Sloeproeivereniging Haarlem,
waar Harrie lid van is, had voor zichzelf een challenge bedacht. 48
uur door de Haarlemse grachten roeien met minstens 1 sloep. Bij
drukte voeren er zelfs 3 sloepen voor de vereniging. Vele leden van
de sloeproeivereniging roeiden shifts van 12 uur achterelkaar; Harrie
deed dit zelfs 2x. Tegen betaling konden voorbijgangers, vrienden en
familie mee de sloep in en konden zij mee roeien. Ik weet niet of u
het weer die dagen nog een beetje in het geheugen heeft, maar het
was erbarmelijk. Wat een doorzetters. Op zondag 21 december
12.00uur stopte de geslaagde challenge. Hoopten zij een bedrag van €
2500,- bij elkaar geroeid te hebben, werden hun verwachtingen ruim
overtroffen. Maar liefst € 11.000 euro heeft hun actie opgebracht
voor het goede doel. Geweldig. Iedereen die mee heeft geholpen dit
bedrag te verkrijgen; bedankt. En Harrie en sloeproeiers; helden! 
Een prachtig voorbeeld van een doel voor ogen hebben,
doorzettingsvermogen en sportiviteit. En dat herkennen we bij DWT. 

Vrijdag 9-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Vrijdag 16-jan
Vrijdag 23-jan
Vrijdag 30-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Vrijdag 6-feb
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in het diepe gaan
we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 13-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen
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Zaterdag 10-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Zaterdag 17-jan
Zaterdag 24-jan
Zaterdag 31-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Zaterdag 7-feb
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in het diepe gaan
we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 14-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen

Junior Pro

Op 12 december is er afgezwemmen bij het Junior Pro uur. En dat
kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Daar horen felicitaties
bij.
Rawan Hussein, Nikkie Kuipers, Isa Kuipers, Anouk van Baak, Tess
Wouters, Jochem Groenendijk, Lily Kaviani. Gefeliciteerd met het
behalen van jullie zwemvaardigheidscertificaat! Heel knap.
Iskra Ihtijarevic, Isolde Hilberts en Merlijn Helsloot gefeliciteerd met
jullie zwemvaardigheid 1 diploma.
Talea Berkhout en Mees Maare hebben nu hun diploma
zwemvaardigheid 2 behaald. Gefeliciteerd. 

Januari 

2-1
xxxxxxxxxxxx
x

9-1 Ronde 1, les 2
16-1 Ronde 1, les 3
23-1 Ronde 2, les 1
30-1 Ronde 2, les 2

Februari 
6-2 Ronde 2, les 3
13-2 Demo Wa en Sy
20-2 Demo We
27-2 Ronde 3, les 1
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Van de polocommissie.

Hallo allemaal,

Allereerst de beste wensen en een sportief jaar gewenst!

Het zal een bijzonder jaar worden, omdat de club zijn 85-jarig
bestaan-jaar ingaat!
Vijfentachtig jaar! Dat laat je niet zomaar voorbij gaan dus er zullen
evenementen aankomen om dit te gaan vieren. Welke dat zijn, blijft
nog even een verrassing. Wel is de vraag als je nog leuke oude foto's
en /of  f i lmpjes  hebt  l i ggen ,  s t uu r  z e  dan  naar
evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl

In de kerstvakantie zijn de poloboekjes weer in elkaar gezet en
hebben de meeste poloërs hun boekje al op de nieuwjaarsreceptie
kunnen ontvangen. Vanaf heden liggen ze nu klaar in het clubhuis
onder de tv. Het is altijd weer een hoop werk en het zou zomaar
kunnen zijn dat er toch nog een verkeerd adres of telefoonnummer
staat vermeld. Geef dit dan door aan waterpolo@dwt-haarlem.nl

Hieronder volgen stukjes over het kerstfeest en uiteraard zijn er weer
capjes te koop en kunnen er paarse zwembroeken besteld worden.
Marjolein Tijman en Femke Pabst komen aan bod bij 'Trainers aan
het woord', maar eerst krijg je een overzicht van de eerste wedstrijden
van 2015 met de tafelbezetting. Heren 5 mag het spits afbijten met de
zaterdagbardienst.

Heel veel succes met de tweede competitiehelft, druk een punt en laat
het net vibreren!

Groetjes van de polocommissie
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De eerste wedstrijden van het jaar.

Zaterdag 10 januari Baddienst: Dolf
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

32940 MW.CGA Asp. <15 De Meeuwen 18:45
Carolina,
Danny, Dolf

-

30849 MW.HE4C Heren 4 ZV Haerlem 6 19:30 Heren 5 -
32148 MW. HE5D Heren 5 De Snippen 4 20:30 Heren 4 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

31428 MW.HE2A Aquafit 1 Heren 2
Castricum (Sportf.bad De
Witte Brug)

20:15

Zaterdag 17 januari Baddienst: Mascha
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv Tafelbezetting VSR
30007 MW.DA1A Dames 1 Watervlo 1 18:45 Dames 2 -
31424 MW.HE1A Heren 1 De Otters Het Gooi 1 19:40 Heren 3 -

30661 MW.DA4A Dames 2
Zwemvereniging
Hoorn 1

20:40 Heren 1 -

31204 MW.HE3A Heren 3 VZV 3 21:25 Dames 2 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
32850 MW.CG1A Oceanus CG2 Asp. <15 Aalsmeer (De Waterlelie) 15:00
33641 MW.DG3A KZC DG3 Pup. <13 B’wijk (Sportf. Beverwijk) 16:00
31115 MW.HE3A DAW 4 Heren 5 Alkmaar (Hoornse Vaart) 18:50
31071 MW.HE2A IJsselmeer 1 Heren 2 Huizen (De Meent) 19:30
32180 MW.HE4C Het Y 6 DWT 4 A’dam (Sportf. Oost) 19:55

Zondag 18 januari
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

34683 MW.EG3A De Ham EG3 Pupillen <11
Wormerveer (De
Watering)

15:00

Capjes
Mocht je capjes willen kopen laat het ons weten
dwtwaterpolo@gmail.com, wij kunnen ze ook voor je bestellen.
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Bestel nu je nieuwe zwembroek!

Je hebt nog tot a.s. zondag (11 jan.) om een zwembroek te bestellen.
Mocht je een nieuwe zwembroek(en) willen mail dan de volgende
gegevens naar Pim Hendriks (pimmiie@live.nl):

Naam: . . . . . . . . . 
Achternaam: . . . . . . . . .
Team: . . . . . . . . .

Maat (XXS t/m XXXL): . . . . . . . . .
Aantal: . . . . . . . . . 

Naam (Ja of Nee):
Naam in BLOKLETTERS:
Als je een zwembroek of meerdere hebt besteld bij pimmiie@live.nl,
dan krijg je een mail terug met daarin het corresponderende bedrag
en het rekeningnummer waarnaar dit overgemaakt moet worden. Pas
als dit bedrag is overgemaakt, wordt je bestelling verwerkt.



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

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Trainers aan het woord.
 
Hallo,
Mijn naam is Marjolein Tijman en sinds september geef ik training
op de vrijdagavond aan junior pro. Bij junior pro verzorg ik het
waterpologedeelte. Ik leer de kinderen kennis maken met het
waterpolo en probeer ze hiervoor enthousiast te maken. Het zou
natuurlijk leuk zijn als er meer jeugd doorstroomt. Het geeft een goed
gevoel als de kinderen aangeven dat ze het een leuke les vonden of
als ze begin van de les vragen of ze weer mogen waterpoloën.

Verder speel ik zelf al 13 jaar waterpolo en heb ik het nog steeds erg
naar mijn zin bij DWT. Ik ben begonnen bij de aspiranten en speel nu
in dames 2. Lekker een potje poloën met de meiden.  In het verleden
heb ik de mini's training gegeven en tijdens toernooien stond ik
regelmatig aan de kant als coach. 

Groetjes Marjolein 

Hallo,
Om te beginnen zal ik mezelf even voorstellen, mijn naam is Femke
Pabst. Vorig jaar heb ik mijn opleiding 'evenementenorganisatie &
marketing' succesvol afgerond en geniet ik op dit moment van een
tussenjaar wat ik vooral volprop met heel veel werken… In
september ben ik begonnen met training geven aan de mini's van
waterpolo op dinsdagavond. Zelf ben begonnen met waterpolo toen
ik 11 jaar was. Nu speel ik in dames 2.

Naast het training geven heb ik binnen de verenging nog een aantal
vrijwilligerstaken. Op vrijdag geef ik zwemles en af toe training
tijdens het junior pro uur. Daarnaast ben ik ook al een langere tijd
actief in en om het clubhuis, op dit moment zelfs als voorzitter van
de clubhuiscommissie. 
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In dames 2 heb ik in de loop der jaren aardig wat waterpolokennis
opgedaan en dit hoop ik dan ook op een leuke spelende wijze over te
kunnen brengen op de kinderen. In de trainingen zie ik al snel
vooruitgang bij de kinderen als we iets al een aantal keer hebben
geoefend, zo blijven we allemaal enthousiast. Al met al is dat
natuurlijk ook mijn doel voor de trainingen.

Groetjes, Femke

Kerstfeest voor de jeugd.

Ook dit jaar is er flink gefeest om de kerstvakantie in te luiden.
Na een feestelijk glaasje limonade mocht er gezwommen worden,
want dat doen onze sportieve DWT kinderen namelijk toch echt het
liefst. Na een uur flink te hebben gezwommen, werden er bergen
patat, frikadellen en kroketten en o ja ook heus heel veel
komkommers gegeten. Het kerstdiner werd trouwens geserveerd in
de grote hal van het zwembad. Het zag er heel gezellig en vrolijk uit. 

Ondertussen werd het clubhuis omgetoverd in een mini-disco. Maar
voordat de voetjes van de vloer mochten, was eerst de DWT's Got
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Talent-show. Behalve het talent zwemmen, hebben de kinderen ook
talent voor dansen, moppen tappen, rappen en gitaar spelen.

Aan de talentenshow deden mee:
Jasper  -  kerstliedje op zijn gitaar
Sofie en Lisa  - kinderen voor kinderen "Feest"
Oisin - moppen tappen
Silver - dansen op Monique 
Iris en Meagan - entertainment dans en zang
Milo en Dana- duet, wat eigenlijk stiekem een solo was van Milo.
Valentijn en Rafael - voetbal lied

De jury, bestaande uit Fred, Mascha en Anouk, had het niet
makkelijk. Na flink wat overleg was de jury er dan eindelijk uit.
De winnaar is Jasper geworden! Superknap hoe hij het kerstliedje
speelde op zijn gitaar!
De tweede plek ging naar de nichtjes Sofie en Lisa. Zij gingen los op
het lied "feest" van Kinderen voor kinderen en Silver ging er met de
derde prijs vandoor. Zij stond in haar eentje de sterren van de hemel
te dansen. Jullie waren fantastisch!
De avond werd afgesloten met een disco: lekker swingen en niet te
vergeten werd er weer limbo gedanst.

Wij vonden het erg gezellig en willen hierbij ook alle vrijwilligers
bedanken die hebben geholpen.

Gr. Elise, Auroa en Roselijn.

Antwoord spelregelvraag:
De spelregelcommissie komt tot de volgende uitkomst:
Wanneer blauw de bal onder water duwt, is het een gewone fout die
op de helft van de tegenstander een zware wordt, dus een U20.
Echter, de doelman heeft de bal vast en wordt dan onder water
geduwd door blauw. In dat geval is het een strafworp voor blauw.



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 Boerhaave,Allen

17.00 - 18.00 Boerhaave I1,I2,M,M+,A,A+
dinsdag 17.30 - 18.30 Boerhaave A,A+,M+,B!

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

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:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag 18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/ pup<13

19.30 - 21.00 Dames 1+2 / Asp <15
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag 18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/ pup<13

Jumior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2 / Asp <15
21.45 - 23.00 Herenselectie

Zondag 16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/ pup<13



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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