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Uitnodiging 84e Algemene
Ledenvergadering

Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 84e
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 16 april
2015. 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.

De notulen, het financieel jaarverslag, jaarverslagen van commissies
en bestuur ed. kunt u ook vinden op:
http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering . 
Hier staan tevens de statuten, het huishoudelijk reglement en de
gedragscode van DWT.

Namens het bestuur,
Johan Selles
Voorzitter

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2014: 547
Nieuwe leden: 183
Opzeggingen: 154
Aantal leden per 31 december 2015: 576

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter: 
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 83e Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2014 

http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering
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3. Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep leszwemmen
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur

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

PAUZE 

7. Beleid / jaarplannen bestuur
8. Begroting 2015
9. Rondvraag*
10. 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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Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling in 2014 zag er als volgt uit;

Naam: Functie: Einde termijn:

Johan Selles Interim-voorzitter 2016

Carry Smits-Muylaert Secretaris 2016

André Visser Penningmeester 2015*

Ouke Koet Vice-voorzitter 2015

Monique van der Heide Algemeen bestuurslid 2017

*stelt zich niet herkiesbaar

Tijdens de ALV van 2014 trad Robbert Henrichs af, Johan Selles werd tijdens de

ALV als interim-voorzitter benoemd. Tijdens de ALV trad ook Monique van der

Heide toe tot het bestuur als algemeen lid.

André Visser stelde zich herkiesbaar maar gaf aan zijn termijn met 1 jaar te willen

verlengen.

In de loop van het jaar traden Sandra Hendriks, Harrie van Geldorp en Mirjam

Otten toe tot het bestuur en legde Ouke Koet zijn functie neer.

Vergaderingen:

Het bestuur heeft in 2014 11 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 2014 is

er 2 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

beleidszaken.

Besturen met een visie: De laatste helft van 2013/2014 hebben Johan Selles en

Robbert Henrichs een cursus gevolgd "Besturen met een visie" deze cursus is

gesponsord door de KNZB en voor verenigingsbesturen. De visie van het bestuur is

"continuïteit" en is daar de laatste tijd druk doende mee geweest. De continuïteit

dient te zorgen voor een goed platform om het volgende beleid met een goede basis

te kunnen starten. Hiervoor is veel aan de communicatie gewerkt:

- Er is een dropbox constructie gekomen. Dit is een soort digitale map waar alle

werkgroepen toegang toe hebben. Hierin zijn bestaande en nieuwe handboeken

en beleidsstukken gezet zodat iedereen deze makkelijk en snel terug kunnen

vinden. Enkele voorbeelden: beleidsplan opleidingen, vergoedingen van kleding

voor officials, checklist voor organisatoren van activiteiten, statuten,

huishoudelijk reglement, gedragscode ed.

- Er zijn nieuwe mailadressen gekomen. Deze adressen zijn niet meer
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persoonsafhankelijk maar functie afhankelijk. Wilt u bijvoorbeeld de voorzitter

mailen dan kan dat via voorzitter@dwt-haarlem.nl. Het maakt dan niet uit wie

de voorzitter is, het komt aan. Alle adressen zijn via de website te vinden.

- De website is in september actief geworden, met dank aan Jan van de Laar

webdevelopment. Via de website willen we de leden beter kunnen informeren

over alles wat bij DWT leeft en potentiele leden laten zien wat voor leuke club

we zijn met alle mogelijkheden. Het is nog wennen en heeft nog wat

opstartproblemen maar daar wordt druk aan gewerkt.

- De registratie van het kader is in Sportlink (de ledenadministratie) op een

andere manier ingedeeld. Dit om een beter inzicht te krijgen van wie wat doet,

wie uitgenodigd moet worden voor bijvoorbeeld opleidingen en/ of cursussen

en wie is waarvoor verantwoordelijk.

Het bestuur is verder bezig geweest met:

Opleidingen:

! In 2014 zijn er weer een paar kaderleden die hun niveau 2 succesvol hebben

afgerond en er zijn weer cursisten gestart aan de opleidingen

wedstrijdzwemtrainer niveau 2 en elementair lesgever niveau 2.

! In september hadden we een EHBO cursus voor ons kader georganiseerd en 14

kaderleden hebben hun EHBO diploma gehaald. Dit gaat in 2015 een vervolg

krijgen.

! Kadercadeau: dit jaar bestond het kadercadeau uit een Amarillis-bol.

! 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.

Het beoogde aantal automatische incasso aanmeldingen is nog niet behaald

maar we gaan toch kijken of we het op korte termijn in gang kunnen zetten. Als

dat niet lukt zal de het project worden beëindigd.

! Vrijwilligers: er is een protocol geschreven voor het aannemen van nieuwe

vrijwilligers, Sandra van Gemert regelt de VOG voor de nieuwe vrijwilligers.

Het bestuur heeft zich gelukkig kunnen versterken en bestaat momenteel uit zeven

personen.

Monique van de Heide is er de vorige ALV bijgekomen en vervult de functie PR en

sponsoren.

Sandra Hendriks is niet veel later er bij gekomen. Zij was al erg bezig met het

kader en heeft die rol nu binnen het bestuur.

Harrie van Geldorp is ongeveer gelijk gekomen met Sandra. Hij heeft de

opleidingen op zich genomen.

Mirjam Otten is het nieuwste lid. Zij draait sinds november mee is de beoogde

nieuwe voorzitter.

Buiten de benoemde functies houden deze nieuwe leden zich ook met andere

lopende zaken bezig.



  6

Johan Selles zal de functie van penningmeester overnemen van André Visser.

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor de inzet

tijdens afgelopen jaar!

Namens het bestuur,

Johan Selles

André Visser

Carry Smits-Muylaert

Monique van der Heide

Sandra van Gemert

Harrie van Geldorp

Mirjam Otten

Jv Clubhuiscommissie 2014
Door Femke Pabst, Voorzitter

Ook in 2014 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor het gezond,

veilig én gezellig houden van het clubhuis. In dit verslag leest u wat de

clubhuiscommissie hiertoe heeft ondernomen.

De Werkgroep

In het jaar 2014 is er bij ons qua samenstelling een aantal zaken veranderd. Wiebe

Eijhusen heeft de commissie verlaten. Elise Groenendijk is toegevoegd aan de

bezetting. Femke Pabst en Mieke Goedkoop hebben van rol geruild: Femke is

voorzitter en Mieke algemeen lid. Verder is de samenstelling van de commissie het

zelfde gebleven, Mitchell is vice-voorzitter, Truus Muylaert is penningmeester,

overige leden zijn Toos Goedkoop, Patrick Velthuis en Mariska ter Horst. Deze

groep vergadert elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de

zomerstop. Daarnaast zien wij elkaar uiteraard vaak in het clubhuis om zaken

eventueel aldaar te regelen.

Beleid

Het clubhuis heeft als functie een gezellige plaats te zijn rondom de

zwemactiviteiten, waar leden van zowel DWT als bezoekende clubs samenkomen

om voor en na te bespreken onder het genot van een drankje, een hapje en een

muziekje. Daarnaast worden er in het clubhuis evenementen georganiseerd. Het

clubhuis is er voor alle takken en leeftijdscategorieën van DWT. Uiteraard zijn wij

altijd bezig om het clubhuis zelf beter en mooier te maken maar ook de activiteiten

die bij het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat er veilig

en verantwoord gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis.

Kader

Op dit moment hebben we een goed bezette werkgroep en kunnen we zeggen dat
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we enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze mensen die helpen op de

vrijdag bij de vroege bardienst en bij evenementen of klussen rondom het clubhuis.

Deze bijdrage is van essentieel belang voor een gezond clubhuis. Ook de

waterpololeden die tijdens vrijdagtrainingen en wedstrijdavonden de barbezetting

verzorgen, dragen in grote mate bij aan het draaiend houden van het clubhuis. Dit

waardeert de clubhuiscommissie ten zeerste. Onwijs bedankt allemaal!

Resultaten

Ook dit jaar is het clubhuis weer veelvuldig bezocht door de verschillende

zwemtakken. We merken dat vanuit meerdere zwemtakken ideeën komen voor

evenementen in en om het clubhuis. Dat juichen we van harte toe. DWT is één

vereniging waar we het liefst zoveel mogelijk met elkaar doen.

Evenementen en activiteiten

Zo goed als elke zaterdagavond vinden er bij ons de wedstrijden plaats van de

waterpolo teams, deze avonden zijn wij geopend. De vrijdagavond, wanneer er

leszwemmen, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn we ook geopend.

Een aantal keer hebben we speciale activiteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld

het jeugd kerstfeest. Andere feesten zijn het sportgala, bierproeverij, pubquiz,

kerstfeest 16+ en het

pinksterfeest. Dit jaar hebben wij ervoor gekozen de bierproeverij en het kerstfeest

16+ een jaartje over te slaan in de hoop dat er in 2015 weer wat meer animo voor

is.

Het jeugdkerst feest is tot 16 jaar waardoor het ‘volwassen’ kerstfeest 16+ wordt

om voor iedereen een leuk feest te bieden. Echter is sinds dit jaar de regeling dat

alcohol pas vanaf 18 jaar legaal is en hier letten we dus extra op. Niet alleen tijdens

het kerstfeest maar tijden iedere gelegenheid dat het clubhuis geopend is en er

mensen een drankje nuttigen.

Verder zijn wij de thuisbasis voor een aantal toernooien van de verschillende

sporttakken. Zo is er het Paastoernooi van wedstrijdzwemmen en het

Pinkstertoernooi van waterpolo.

Voor onze eigen vergaderingen, maar ook voor die van andere commissies

verschaffen wij de ruimte. Voor grotere bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie

en de ALV, is het clubhuis ook de plek om aanwezig te zijn.

Overig

Het afgelopen jaar zijn wij begonnen met het wegwerken van achterstallig

onderhoud. Zo is de schuifwand helemaal opgeknapt en staat er nu een mooie

schildering op met het oude logo. We zijn van plan het komende jaar door te gaan

met achterstallig onderhoud weg te werken.

De clubhuiscommissie staat altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten. Voor

zover we deze niet zelf bedenken, ontvangen we deze graag via

clubhuis@dwt-haarlem.nl 

Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken voor alle vrijwilligers taken waarmee

we met zijn alle het clubhuis draaiende kunnen houden.

mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
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Jv leszwemmen
Werkgroep

2014 is voor de leszwem-werkgroep een jaar van uitbreiding geweest.

Martine Rohling heeft na haar ziekte de werkgroep verlaten.

Gelukkig hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: Fred Kuipers en

Annelies Mosterd-Luttikhuizen. We hebben ook in de loop van 2014 de taken

herverdeeld:

-Voorzitter: Sabine Roozen

-Afzwemmen en aanspreekpunt zaterdag: Miranda de Ridder

-Website/clubblad en aanspreekpunt vrijdag: Sanne Ooms

-Aanspreekpunt Junior Pro en Uur U: Fred Kuipers

-P enningmeester  en beheren wachtl i j s t  B o erhaave :  Anne lies

Mosterd-Luttikhuizen

Met 5 personen merken we meer stabiliteit en meer mogelijkheden om ons met

onze visie bezig te houden.

We zouden er in 2015 nog 1 persoon bij willen hebben.

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 en

daarmee van de zwemles

We proberen zoveel mogelijk kader naar cursussen te laten gaan. Waar we wel

tegenaan lopen is dat de lesgevers zelf niet graag willen, meestal vanwege

tijdgebrek en het feit dat de cursus veel tijd en inspanningen kost.

We willen meer jongere mensen met niveau 3 binnen de club hebben. Ook hier

merken we dat dat niet makkelijk is.

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.

In 2015 willen we het Junior Pro uur opnieuw bekijken, het loopt niet helemaal

zoals we zouden willen.

Vanuit de NRZ/NPZ komt de eis in 2018 dat we moeten voldoen aan een aantal

criteria, om de diploma’s via hen te mogen blijven krijgen, dat project heet Licentie

ABC. In 2015 zullen we beginnen om te zien of dit voor onze vereniging haalbaar

is.

Kader
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We hebben in 2014 afscheid genomen van enkele lesgevers, maar gelukkig ook

nieuwe lesgevers mogen verwelkomen. Alle 3 de A,B,C uren zijn nu goed gevuld

met vrijwilligers. Toch houden we onze focus hierop gericht.

Eind 2014 moesten we Linda Visser, uurleider Planeet, helaas missen voor langere

tijd vanwege ziekte. Voorlopig heeft Harrie van Geldorp deze taak overgenomen,

daar zijn we heel blij mee.

Op het Junior-Pro Uur zijn is Merel een poos afwezig geweest vanwege stage, en

dat is prima opgevangen door Elise Groenendijk. Er zijn hier 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.

Voor de functie tafeldame op vrijdag in het Boerhaavebad is het erg moeilijk een

geschikt persoon te vinden. Dat is tot nu toe niet gelukt. Onze aandacht blijft hierop

gericht. Truus Muylaert doet dat nog steeds.

Cursussen

Merel Visser (uurleider Junior-Pro) is nog bezig met elementair niveau 3.

Van de 4 cursisten die in 2012 zijn gestart, zijn er 3 geslaagd.

De 2 cursisten die in 2013 zijn gestart, zijn beide geslaagd.

In 2015 gaat Fred Kuipers cursus niveau 2 doen, helaas was geen enkele andere

lesgever hiertoe bereidt.

Als er in de buurt een niveau 3 start, staan er 3 dames te twijfelen om deze

investering wellicht te gaan doen. Dit zijn 3 lesgevers, die kortgeleden niveau 2

gehaald hebben. We hebben goede hoop!

In 2014 hebben we voor het lesgevend kader weer 2x een interne cursus verzorgt.

Ook dit om de kwaliteit te verbeteren.

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 wachtlijsten van 5

resp 11 maanden.

Het Junior-Pro Uur is de ene keer redelijk gevuld, dan weer een periode slecht. We

gaan hier in 2015 aandacht aan besteden.

Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen met vrijzwemmers.

Het kan voller.

Er is in 2014 3 keer afgezwommen voor A, B, C, waarbij de volgende diploma’s

zijn uitgereikt:

A-diploma: 71x

B-diploma: 57x

C-diploma: 46x

En 2 keer voor zwemvaardigheid:

Zwemvaardigheid 1 diploma: 8x

Zwemvaardigheid 2 diploma: 2x

Zwemvaardigheid 3 diploma: 4x
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Evenementen en activiteiten

De eerste zaterdag van het nieuwe jaar hebben we een zwemfeest georganiseerd

voor alle leskinderen uit zowel Boerhaave als Planeet, in de Planeet. 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 in de Planeet mee

zwemmen 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.

In het Boerhaave hebben we de spelletjes-les (van het zwemfeest) gedaan, omdat

de ervaring daar is, dat er geen ouders, maar broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes

komen zwemmen, die ook moeite hebben met luisteren naar aanwijzingen voor

lesgevers.

Overig

Wij merken helaas steeds meer problemen op de vrijdag bij het A,B,C leszwemuur.

Op dit uur is een lange wachtlijst, de kinderen starten, mede daardoor, op oudere

leeftijd. Er is regelmatig te weinig respect naar de lesgevers. Dit vooral door

jongentjes met Turks en Marokkaans bloed.

Wij proberen ons hiertegen te wapenen, o.a. door te proberen in elk badje 1

mannelijk kaderlid te zetten, daar wordt beter naar geluisterd dan naar vrouwen.

Wij willen alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet.

leszwem-commissie

Jv Synchroonzwemmen
Werkgroep

De werkgroep bestond in 2014 uit de volgende leden:

Aart Romeijn

Anke Nulkes

Belinda Leurs

Inge Romeijn

John van Schie

Lenie Hendrikson (tot juli 2014)

Linda Visser

Monique de Graaff (vanaf juli 2014)

Beleid
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Als doelen voor 2014 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 2014 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:

Katherine Zwaanswijk

Nicole Dijkman

Francisca Pot

Merel Visser

Ook zijn er in 2014 weer een aantal ouders actief geweest als ondersteuning van de

trainers:

Astrid Scharbatke

Belinda Leurs

Berlinda Kerkhof

Ferenc Weltz

Isabel Weltz

Miranda Burger

Monique de Graaff

Ook de senioren- en juniorenzwemsters helpen regelmatig mee met training geven.

Resultaten

Het aantal zwemsters per 01-01-2014 was 26. We hebben het jaar afgesloten met

33 zwemsters. Ondanks dat er een aantal zwemsters zijn gestopt, hebben we weer

een groot aantal nieuwe zwemsters. Dit betekent dat wij extra hulp goed kunnen

gebruiken. Er zijn heel wat diploma’s en medailles behaald in 2014. Iedereen heeft

goed haar best gedaan. De competitie van Noord-Holland van seizoen 2013-2014 is

afgesloten met een 1e plaats voor DWT.

Aan het NJK te Zwolle op 29-03-2014 heeft Eva deelgenomen namens DWT.

Ook is er deelgenomen aan de Synchrobeat te Hoofddorp op 24 en 25-05-2014

door DWT. Hannah heeft in de Age II categorie deelgenomen en Charissa en Noa

in de Age I categorie.

Een prima resultaat van het harde werken van de zwemsters en de trainsters.

Evenementen en activiteiten

Zondag 09-03-2014 werd er een miniregio figuren wedstrijd gehouden in de

Planeet namens de Regio MidWest.

Zaterdag 28-06-2014 hebben alle zwemsters een demonstratie gegeven voor

familie, vrienden en belangstellenden. Hier werden alle solo’s, duetten en
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groepsnummer van afgelopen seizoen gezwommen onder luid applaus. Er waren

ook een aantal gastoptredens van HPC uit Heemstede te zien.

Dinsdag 01-07-2014 hebben we het seizoen afgesloten met een Onderlinge

wedstrijd. Er waren veel deelnemers en iedereen had hard zijn best gedaan om goed

voor de dag te komen. Phileine en vriendinnen hebben de 1e plaats behaald in de

groep onder 12 jaar en Nina en Lars in de groep 13 jaar en ouder.

Zondag 23-11-2014 hebben wij namens de Regio MidWest een miniregio figuren

wedstrijd georganiseerd in de Planeet.

Op zaterdag 13-12-2014 hebben de zwemsters en trainsters het SinterKerst

dobbelspel gespeeld. Er werd door sommige zwemsters hard gestreden om

bepaalde cadeautjes, maar gelukkig ging iedereen met leuke cadeautjes naar huis.

Overig

2014 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden,

ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT. Iedereen hartelijk bedankt

daarvoor !!

Jv Waterpolocommissie
Het jaar 2014 is van start gegaan zoals het altijd gaat: na de korte winterstop elke

zaterdag een wedstrijdje waterpolo. Winnen, gelijkspel of verliezen. Tot het

schokkende bericht in april dat Regio MidWest te horen kreeg. Peter Rienstra was

komen te overlijden. Overal in de regio werd voor elke wedstrijd een minuut stilte

gehouden ter ere van onze competitieleider en om stil te staan bij wat hij voor de

regio en onze club heeft betekend. Een minuut is veel te kort voor al die jaren dat

hij zich heeft ingezet als waterpoloscheidsrechter voor DWT, als competitieleider

van de Regio MidWest en als vrijwilliger voor de sportende jeugd. Daarom werd

tijdens ons jaarlijkse pinkstertoernooi in de jeugdpoule gestreden om het Peter

R i e n s t r a - b o k a a l  e n  i s  h e t  i d e e  o n t s t a a n  o m  e e n  P e t e r

Rienstra-waterpolojeugdtoernooi te organiseren in de aankomende seizoenen. Wij

hopen op deze manier dat hij een plek blijft hebben bij DWT, want dat verdient hij

als een van de vrijwillige krachten waar DWT-waterpolo jarenlang op heeft kunnen

bouwen.

Een schok van geheel andere aard was de intrede van het digitaal

wedstrijdformulier in september 2014. Waterpolo-Nederland is daarmee een

digitaal tijdperk ingeslagen. De W-juryleden die einde zomer naar de info-avond

zijn geweest, weten inmiddels hoe het werkt. Nadenken is bijna niet meer nodig.

Voor de club was het investeren, maar de boetes door verkeerd ingevulde

formulieren zullen nu verleden tijd zijn.

Uiteraard is er ook veel hetzelfde gebleven. Het pinkstertoernooi was weer een

enorm succes en er is flink gestreden om de winst. In dit jaarverslag wordt duidelijk



 13  

wat de polocommissie en pololeden in het jaar 2014 bezighield.

De commissie

Na de grote veranderingen in de polocommissie die zich in 2013 hadden

voorgedaan, was het jaar 2014 voor de polocommissie weer een stabiel jaar. Het

was in de eerste paar maanden nog wel wennen voor de nieuwe commissieleden,

maar al snel had iedereen zijn of haar taken onder de knie.

Hierdoor liep de commissie als een trein. Toch heeft Tessa Wijckmans aan het

einde van seizoen 2013-2014 haar taak als voorzitter neergelegd om zich op haar

studie te richten. Zij heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor de polojeugd

en heeft zich ook bezig gehouden met het werven van nieuwe leden. Veel dank

voor je inzet en werkzaamheden, Tessa!

In augustus 2014 moest hierdoor wat worden geschoven in de taakverdeling. Dolf

Pethke heeft het stokje van Tessa overgenomen. Mascha Bakker, die zich bezig

hield met het organiseren van evenementen, heeft daarbij ook de

penningmeestertaken op zich genomen. Daarnaast heeft Berber Smit uit dames 1

zich bij de groep gevoegd in december 2014. Zij zal als algemeen lid de commissie

ondersteunen. Onze taakverdeling is daarmee sinds eind 2014 als volgt:

Dolf Pethke: voorzitter, scheidsrechterszaken

Sabine Govers: secretaris, baddienstcoördinator

Mascha Bakker: penningmeester, evenementen

David de Loor: jeugdcoördinator, herenaanspreekpunt, opleidingen

Annette Lagendijk: damesaanspreekpunt

Roselijn Verbruggen: evenementencoördinator

Berber Smit: algemeen lid

Beleid

De polocommissie heeft de laatste paar jaren voor de jeugd en senioren een

beleidsplan uitgezet die steeds meer verbeterd en gecontinueerd wordt. Doel is

uiteraard om daar mee door te gaan.

Jeugd

In 2014 is er binnen de jeugdafdeling van waterpolo een boven gemiddelde

ledengroei geweest. Het seizoen 2014-2015 hebben wij vier jeugdteams voor de

competitie ingeschreven die allen goed gevuld zijn. Minipolo heeft 8 kleine

poloërs. Pupillen onder de 11 zijn ook met 8 man. Pupillen onder

13 hebber er maar liefst 15 en de aspiranten zijn met 13. Dat telt op tot 44

jeugdpoloërs en dat is in tijden niet zo hoog geweest.

Zoveel jeugd is mooi, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Vooral de

beschikbaarheid van voldoende kwalitatief kader en voldoende badwater zijn

duidelijke problemen. Aan het begin van het seizoen 2014-2015 hebben we alles

goed kunnen indelen met behulp van coachende ouders en welwillende clubleden

voor het training geven. Allemaal super bedankt, want zonder jullie was dat niet

mogelijk geweest!

Buiten het feit dat we veel jeugd hebben, zijn ze ook nog eens goed in het water.
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Alle jeugdteams draaien mee in de top vijf van hun poules. Hopelijk kunnen we dit

tot het einde van het seizoen volhouden.

2015 zal een uitdaging worden om de teamindeling en het bijpassend kader rond te

krijgen. Daarom zijn we daar al over gaan brainstormen eind 2014. Ook is er een

wissel van de wacht wat het jeugdcoördinatorschap betreft. Mascha Bakker zal de

taken van David de Loor overnemen. Veel uitdagingen dus de komende maanden,

maar we zullen ons uiterste best doen om alles voor onze leden tot een goed en

bevredigend einde te brengen.

Senioren

Bij de waterpoloheren is alles vrij constant. We hebben nog steeds 5 herenteams

waarvan de eerste twee de herenselectie vormen en Hans Hogerheijde nog steeds

de hoofdtrainer is. Heren 1 is gedegradeerd aan het einde van seizoen 2013-2014

van de Bond naar Regio niveau en helaas moeten ze in de nieuwe poule wederom

vechten tegen degradatie. Dit heeft alles te maken met de verjonging van het eerste

herenteam dat in september 2013 was ingezet. Verder liggen alle andere teams vrij

stevig in de competitie. Het aankomende seizoen zullen een aantal nieuwe

jeugdspelers doorkomen. Het wordt nog even kijken of er uitgebreid gaat worden

naar zes teams of dat deze onder de hoede komen van oudere herenspelers.

De damessector heeft de groei uit het seizoen 2013-2014 weten vast te houden. Het

seizoen

2014-2015 is gestart met twee dames teams. Frank Muijlaert, de hoofdtrainer van

de dames en coach van dames 1, heeft o.a. als doel het niveauverschil tussen dames

1 en dames 2 te verkleinen en langzaam uit te bouwen naar drie damesteams.

Komend seizoen zullen verschillende meisjes- aspiranten doorstromen naar de

dames.

Bij de start van het seizoen 2014-2015 is besloten door de polocomissie in

samenspraak met Frank dat op de dinsdagavond een aantal meisjes aspiranten na

hun eigen trainingstijd met de dames van 20.30uur tot 21.00uur mee traint. Dit

heeft als doel de meiden langzaam te laten wennen aan het dameswaterpolo. Dit

met het oog op volgend seizoen wanneer zij leeftijd technisch door zullen moeten

stromen naar de dames.

De twee damesteams weten elkaar goed te vinden, waardoor een goede en sportieve

sfeer aanwezig is. De trainingsopkomst is naar tevredenheid. Mariska ter Horst

coacht dames 2 op de momenten dat Frank niet bij een wedstrijd van dames 2 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

2013-2014.

Heren 1: 12e van de 12. Dames 1: 6e van de 11.

Heren 2: 7e van de 10. Dames 2: 11e van de 12.

Heren 3: 5e van de 11. Aspiranten <15: 4e van de 10.

Heren 4: 4e van de 10. Pupillen <13: 5e van de 11.
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Heren 5: 8e van de 10. Pupillen <11: 3e van de 11.

Eind december 2014, halverwege de competitie 2014-2015, staat Heren 1 wederom

op punt van degradatie, maar er moet nog een tweede helft gespeeld worden dus is

er nog van alles mogelijk. De resterende herenteams weten zich goed hand te haven

in hun competitie. Er is zelfs nog een kleine

kans voor Heren 3 om kampioen te worden. Dames 1 staat 9e van de 12, maar de

onderste twee teams degraderen dus ook ons eerste damesteam staat niet geheel

veilig. Bij dames 2 is al een hele verbetering zichtbaar en staat 10e van de 12. De

jeugd gaat als een speer. Pupillen <13 in de top 5 en aspiranten <15 en pupillen

<11 staan bovenaan. Zullen zij kampioen worden? Dat belooft wat voor het eind

van het seizoen 2014-2015!

Vrijwilligers

2014 was ook het jaar waarin de polocommissie en DWT’ers eraan werden

herinnerd hoe belangrijk het is om een veilig en gezond sportklimaat na te streven.

Naar aanleiding van een incident in februari waar een van onze scheidsrechters bij

betrokken was, werd eens te meer duidelijk dat ongewenst gedrag in de sport moet

worden voorkomen en gewenst gedrag moet worden gestimuleerd. Scheidsrechters

en officials zouden zich nooit bedreigd moeten voelen en sportiviteit en respect in

de sport moet voorop staan. Voor 2015 hoopt de polocommissie dan ook dat

incidenten uitblijven.

Scheidsrechters

Raymond Velthuis, Tim Klein, Ronald Stricker, Marius Bakker, Simon Lagendijk

en Marcel Ox hebben wederom stad en land rondgereisd voor het fluiten van

polowedstrijden. Het is 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. In de herfst organiseerden wij een cursus voor een aantal

aspiranten, zodat zij de minipolo en pupillen <11 kunnen fluiten. We hebben dan

ook goede hoop een aantal van hen in de toekomst te kunnen opgeven voor een

scheidsrechtercursus voor seniorenwedstrijden.

W-juryleden

Vanwege het digitaal wedstrijdformulier kan je niet meer onder een andere naam

jureren en is het noodzakelijk een W-tje te hebben. In oktober heeft een aantal

DWT’ers met succes een W-cursus gevolgd, waardoor zij jury kunnen zijn bij

thuiswedstrijden. Uiteraard blijven we ernaar streven dat alle nieuwe (16+)-leden

ook snel hun W'tje binnenhalen. Daarnaast zien wij steeds meer jeugdouders achter

de jurytafel zitten met een W’tje.
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De waterpolocommissie wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2014.

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.

Evenementen en activiteiten

Uiteraard zijn er een hoop activiteiten en evenementen georganiseerd gedurende

het waterpoloseizoen, en daarna!

Het Pinkstertoernooi is elk jaar weer een hoogtepunt en werd dit jaar zeer goed

bezocht mede door het jeugdtoernooi dat er achteraan was geplakt. Omdat er meer

jeugd was dan gedacht, konden er minder senioren worden ingeschreven en dat

werd door bezoekende partijen als jammer ervaren. Al met al was het een geslaagd

en sportief toernooi! Veel oud-leden (voornamelijk dames) zijn geweest en hebben

een reüniewedstrijd gespeeld. Dit houden wij er in voor 2015 en zullen de

oud-leden, mannen en vrouwen, op de hoogte stellen dat er gelegenheid is om weer

een wedstrijdje te spelen.

In juni werd een minipolo-uitje georganiseerd naar Speeltuin De Veilige Haven in

IJmuiden. Het was een geslaagd uitje: de kinderen vermaakten zich prima, het was

super weer, de zonnebrandtubes waren mee en eind van de dag gingen de kinderen

met een glimlach en een

appeltje huiswaarts. Ook vond het jeugdkamp eind juni plaats. 21 Kinderen

vertrokken naar Vogelenzang; de ouderen op de fiets en de jongeren werden

gebracht met de auto. Het weer zat ons ook mee dit jaar en dat maakt kamperen

toch stukken leuker. Er zijn veel activiteiten georganiseerd zoals een kamp-quiz,

dropping, vossenjacht, bonte avond, geluidenspel en hoge hoedenspel. De

kampcommissie bestaande uit Lloyd Muijlaert, Mascha Bakker, Elise Groenendijk

en Roselijn Verbruggen hebben met veel plezier aan de voorbereidingen gewerkt

en vonden het kamp geslaagd. Wat zij toch echt jammer vinden, is dat het grootste

aandeel van de kinderen van de waterpolotak komt. Hopelijk is er in 2015 veel

animo van verschillende zwemtakken.

Mascha Bakker organiseerde in oktober het minipolotoernooi. Er deden in totaal 17

teams mee en met bijna 100 kinderen van 7 tot en met 9 jaar kun je wel bedenken

hoe druk het was in het water! Er waren genoeg vrijwilligers en scheidsrechters

aanwezig om het toernooi te laten slagen.

De pub-quiz werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door Eddy Roosen en Thijs

Weustink, die de quiz in elkaar hadden gezet en het presenteerden. De avond werd

goed bezocht en we kregen positieve reacties binnen. Dit jaar was ervoor gekozen

geen disco na de quiz te organiseren, omdat het jaar daarvoor de quiz laat was

afgelopen. Volgend jaar zal de pub-quiz worden verzorgd door Frank Muijlaert en

Ton van Gemert.

Ook in 2014 kregen de jeugd en hun ouders een opfriscursus van de basisregels van

het waterpolo. Dit werd spelenderwijs en in een actieve vorm gegeven door Ton

van Gemert en Frank Muijlaert. Na de cursus werden er kleine en korte wedstrijden

gespeeld en gefloten door een aantal van aspiranten <15 die daarvoor de

scheidsrechtercursus hadden gedaan. De dag werd afgesloten met pannenkoeken.
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De laatste activiteit van het jaar was het druk bezochte kerstfeest. 50 à 60 Kinderen

waren aanwezig en een hoop vrijwilligers. De dag bestond uit een uur

vrijzwemmen, het kerstdiner, een talentenjacht en de afsluiter: een “vette” disco.

Het kerstdiner hebben we dit jaar geserveerd in de centrale hal.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de

toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, 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 2015

met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!

Mascha Bakker, Annette Lagendijk, David de Loor, Dolf Pethke, Roselijn

Verbruggen, Berber Smit en Sabine Govers

Jv Wedstrijdzwemmen 
Werkgroep 

De zwemwerkgroep bestaat eind 2014 uit zes leden. Dit zijn er vier meer dan het

jaar ervoor. 

Hiermee zijn we weer op volle sterkte. 

Voorzitter: Ahmed el Attar 

Secretaris: Inken Wemheuer 

Wedstrijdsecretaris: Yvette Roozen 

Penningmeester: Emma Wagner 

Official Functionaris Wouter van der Bor 

Lid Arie Camphens 

2.2 Beleid 

Het huidige beleid werpt zijn vruchten af. De zwemselectie blijft groeien en het

niveau van de individuele zwemmers word t steeds hoger. In het huidige

beleidsplan 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 prest eren 

• Verzorgen opleidingsplan trainers 

• Opleiden ploegleiders en vrijwilligers 

• Plezier en sfeer blijven houden 

Eind 2014 hebben we 80 actieve leden. Dat zijn er 15 meer dan het jaar ervoor. 
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Ook zijn er meer uren voor de zwemmers. Zo is er een nieuw zwem uur op de

zondagavond en is er op donderdagavond landtraining bij het Haarlem College

(naast het Boerhaavebad). 

2.3 Kader 

De werkgroep staat er weer uitstekend voor, met voldoende werkgroepleden, die de

taken kunnen oppakken. 

Bij de Jury leden is Marco Douwma geslaagd voor Tijdwaarnemer 4 en hebben we

er nog een official bij gekregen door aanwas van externe zwemmers. 

Bij de trainers zijn Maykel en Jill gestopt. Hiervoor zijn Hanne, Arie en Odette in

de plaats gekomen. Michel Wigbers is gelaagd voor zijn Trainer 3 trainers cursus

en Peter van den Bor, Arie Camphens, Hanne Keijzer en Hiras Ferrandino zijn

begonnen aan hun Trainer 2 cursus. 

2.4 Resultaten 

Het Kampioenschap in competitie D2 is wel het hoogte punt van het jaar. We

hadden meer dan 600 punten voorsprong op de nummer twee. In het nieuwe

seizoen staan we op de tweede plaats in de District 1 klasse. Dit geeft uitzicht op

promotie naar de landelijke C -

klasse. Naast het districtskampioenschap zijn we in Eindhoven ook de landelijk

club kampioen (NK Club) geworden onze klasse. 

Individuele prestaties: 

• NJK winter: Ouassima, Kitha 

• NJJK zomer: Ouassima, Kitha, Emre 

• Nationale Minioren Jaargang finales winter: Kenan (1x zilver, 3x brons),

Sophie, Irvine 

• Nationale Minioren Jaargang finales zomer: Sophie, Irvine, Kenan 

• Minioren ploeg naar NK estafette (Alae Eddine, Kelvin, Lucas, Noaufal en

Kenan) 

• NK 5km: Jeffrey 

• NK Open water: Jeffrey, Anouk, 

• Open waterklassement: Nikita (3e van Nederland) 

• NK Masters korte baan: Yvette en Corine 

• NK Senioren korte baan: Anouk 

• 15 medailles winter regio kampioenschappen 

• 15 medailles sprint regio kampioenschappen 

• 23 medailles zomer regio kampioenschappen 

• 7 medailles minioren regio kampioenschappen 

• Bronzen Prestatie medailles voor Kenan (top 10 landelijke ranglijst), Jeffrey en

Nikita (top 20 Open water) 

2.5 Evenementen en activiteiten 
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In 2014 hebben we voor de 28e keer het twee -daagse Paastoernooi georganiseerd.

Er waren per dag ongeveer 200 deelnemers, die van ongeveer 20 verengingen

kwamen. 

We zijn met 13 zwemmers naar het tweedaags toernooi in Osnabrück (van onze

zustervereniging) geweest en we hebben het seizoen afgesloten met de 100 x 100m.

Deze organiseren we samen met IGZS. 

We hebben voor de eerste keer het Vlinderslag Gala georganiseerd. Bij deze

wedstrijd kunnen de senioren zwemmers 1000m vlinderslag zwemmen. We gaan

proberen van deze wedstrijd een landelijke wedstrijd te maken om de vlinderslag te

promoten. 

2.6 Overig 

We willen alle ouders, zwemmers, officials, trainers en alle vrijwilligers bedanken

voor hun inzet dit jaar. Met zijn allen hebben we er een ontzettend mooi jaar van

gemaakt. We zijn trots op jullie. 

Notulen 83e ALV De
Watertrappers
17 april 2014

Locatie : Clubhuis

Tijd : 20.00 uur

Aanwezig : 

Robbert Henrichs (Voorzitter

André Visser (Penningmeester)

Ouke Koet (vice-voorzitter)

Carry Smits-Muylaert (secretaris)

Johan Selles (bestuurslid)

Notulist : Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen:

Edith Piers

David de Loor

Tessa Wijckmans

Theo van Giezen

Linda Visser

Aanwezige leden:

Mariska ter Horst

Femke Pabst

Patrick Velthuis

Toos Goedkoop

Elise Groenendijk

Marius Bakker

Truus Muylaert

Sabine Govers

Pim Hendriks
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Corine Kalbfleisch

Aart Romeijn

Guus Niehot

Yvette Roozen

Roselijn Verbruggen

Sanne Ooms

Jet Hendriks

Sandra Hendriks

Eddy Roosen

Sabine Roozen

Ineke Rohling

Miranda de Ridder

Thijs Weustink

Wiebe Eijhuisen

Anke Nulkes

Michel Wigbers

Nic den Braven

Marjolein Tijman

Mitchell Hupkens

Opening bestuursvergadering

Robbert heet iedereen welkom bij de ALV van 2014.

Wij houden 1 minuut stilte voor Peter Rienstra, erelid van DWT, overleden op

69-jarige leeftijd op 3 april jl.

1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn door Michel Wigbers een paar punten ingediend voor de rondvraag.

Afmeldingen: (zie punt boven)

2. Notulen 82eAlgemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2013

De notulen worden samen met de leden doorgenomen.

Er zijn geen bijzonderheden.

Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.

3. Bespreking jaarverslagen

De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en vraagt of er

opmerkingen zijn.

. Werkgroep clubhuis

Geen opmerkingen

. Werkgroep leszwemmen

Geen opmerkingen

. Werkgroep synchroonzwemmen

Geen opmerkingen

. Werkgroep waterpolo Geen opmerkingen

. Werkgroep wedstrijdzwemmen

Geen opmerkingen

. Bestuur

Geen opmerkingen

4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie.

De penningmeester neemt het woord en bespreekt het verslag met de aanwezigen.

Er zijn geen op- of aanmerkingen

-Kascommissie

Op 27 maart 2014 is de kascommissie bij elkaar gekomen, bestaande uit Michel

Wigbers en Anke Nulkes ( reserve Marco Douwma) om de financiële

verantwoording over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 te

controleren.
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De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administratie op orde is en

stelt de ALV voor om decharge te verlenen voor het financiële beleid over het

boekjaar 2013.

De ALV neemt dit advies over.

5. Benoeming nieuwe kascommissie

Robbert licht toe dat het bekijken van de kas ongeveer 1 avond in beslag neemt.

De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2014 uit:

. Michel Wigbers

. Marco Douwma

. Nic den Braven (reserve)

6. Bestuursamenstelling

Robbert treedt af als voorzitter. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe

voorzitter en stelt voor Johan Selles aan te stellen als interim-voorzitter. Johan

wordt door de ALV aangenomen als interim-voorzitter.

Ouke Koet legt zijn taak als vice-voorzitter neer, hij blijft bestuurslid.

Monique van der Heide komt het bestuur versterken, zij wordt vice-voorzitter.

Carry-Smits-Muylaert blijft secretaris

André Visser blijft penningmeester.

7. Huishoudelijk reglement en gedragscode

Robbert stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen. De naam van de

commissie JREZ wordt: leszwemmen. De ALV stemt hiermee in.

De gedragscode hoeft officieel niet opgenomen te worden in het huishoudelijk

reglement omdat er al een verwijzing naar de gedragscode opgenomen is maar het

bestuur vindt het wenselijk de gedragscode toch op te nemen. De ALV stemt

hiermee in.

Yvette Roozen merkt op dat zij het fijn had gevonden als zij het huishoudelijk

reglement ook van tevoren had kunnen inzien. Het bestuur neemt dit verzoek mee

naar volgend jaar.

8.Beleid/jaarplannen bestuur

De voorzitter benoemt de speerpunten voor 2014 die het bestuur voor zichzelf heeft

gesteld.

Continuïteit op meerdere vlakken is de belangrijkste doelstelling voor DWT.

Speerpunten hierbij zijn:

1.financieel, het plan voor de automatische incasso blijft bestaan. We blijven ernaar

streven zoveel mogelijk leden per automatische incasso te laten betalen.

2.informatievoorziening, er komt een nieuwe website

3.veiligheid, van 80% van de vrijwilligers hebben we al een VOG. We streven

ernaar dit naar 100% te brengen.

Onderdeel van de veiligheid is ook EHBO, wij willen het kader een EHBO cursus

aanbieden om de veiligheid en kennis te verbeteren.



  22

4. kader: kaderkaderdag/kaderkado, hiermee willen wij onze vrijwilligers belonen.

Continuïteit onder vrijwilligers is zeer belangrijk, wij zijn dankbaar dat er zo veel

vrijwilligers zijn bij DWT en kunnen hiermee onze waardering laten blijken.

Tevens streven we naar goed geschoold kader en laten kaderleden diverse

cursussen volgen.

9.Begroting 2014

André Visser licht de begroting toe. De begroting wordt goedgekeurd.

Hij stelt een contributieverhoging voor per 1 januari 2015.

Elementair zwemmen gaat van € 176 naar € 185 per jaar

Sporttak gaat van € 67,50 naar € 69,00 per kwartaal.

De contributieverhoging wordt goedgekeurd.

10. Rondvraag

We beginnen met de vragen die door Michel Wigbers zijn ingediend:

EHBO, deze vraag is beantwoord in de vergadering, er komt een EHBO cursus.

Het beleidsplan, dit is ook besproken

Ons standpunt t.o.v. SRO, dit zal op een later tijdstip besproken worden, als daar

meer duidelijkheid over is.

Sabine Roozen neemt het woord en vertelt dat Theo van Giezen een lintje krijgt op

25 april a.s. (is nog geheim!!)Zij vraagt iedereen hem daarmee te feliciteren als hij

weer aanwezig zal zijn. Er wordt gezorgd voor slingers en taart.

Corine Kalbfleisch feliciteert de zwemploeg met de promotie.

Yvette Roozen merkt op: goed bezig bestuur!!

Roselijn Verbruggen vraagt of er dit jaar geen Sendenbeker uitgereikt wordt. Dit

gebeurt niet meer tijdens de jaarvergadering maar hij wordt wel uitgereikt

binnenkort. Dit zal plaatsvinden wanneer het betreffende kaderlid in functie is.

Monique van der Heide stelt zich voor, zij heeft veel zin in de bestuursfunctie.

Johan bedankt Robbert voor zijn jarenlange inzet als voorzitter.

11. Sluiting

Johan sluit de vergadering om 21.00u.
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Lac 8 februari
Door Michel

Zondag 8 februari was het voor een aantal zwemmers een spannende
dag, want zij moesten voor het eerst een zeer lange afstand
zwemmen. Kelvin en Lucas (2004) moesten beginnen met een 800m
(32 baantjes). Pff. Ga er maar aanstaan. Je bent 10 jaar en je moet
even 800m zwemmen. Ik vind het bijzonder knap wat die jongens
gedaan hebben. Kelvin zwom naar 13 minuten en 3 seconden. Hij
verbeterde tussentijds zijn PR op de 200m en 400m. Lucas deed
hetzelfde, maar die zwom ook nog een PR op de 100m erbij. Lucas
had een PR van 14 minuten en 36 seconden. Voor de andere heren
waren hun afstanden "gesneden koek". Miquel verbeterde zijn PR
met 45 seconden naar 21.16 op de 1500m. Jeffrey en Emre
zwommen zelfs een 2000m (80 baantjes). Jeffrey verbeterde zijn
1500m en 2000m tijd. Op de 2000m zwom hij naar 23.38 en Emre
zwom 27.40. 
De dames waren vandaag supervrouwen. Zij gingen allemaal voor de
2000m. Met zijn 4-en tegelijkertijd gingen ze van start. Na 29
minuten was Nikita, die als eerste van de DWT zwemmers aantikte.
Daarna volgden Hanne (31.36), Priscilla (35.57) en Odette (36.13). Ik
vind het ontzettend knap wat de dames gedaan hadden!

7 clubrecords bij de Regio
Sprint Kamioenschappen
Door Michel

Op zondag 15 februari zijn we met een 10-tal zwemmers naar de
Sprintkampioenschappen geweest in Purmerend. Helaas moesten we
Koen (botje in zijn hand gebroken) en Iwan missen (griep). Voor
Kayleigh was de eerste keer op een kampioenschap. Ze zwom op de
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50m vrijeslag naar een mooie tijd 34.11. 

Anouk heeft voor het eerst een senioren club record gezwommen. Dit
was op haar 50m rugslag.  Met 32.20 zwom ze vijf 100ste sneller dan
Anneloes twee jaar terug op het Paastoernooi. 
Ouassima had gewoon "even" vier clubrecords. Ouassima haar 50m
ss record verbeterd bij de meisjes t/m 14 en 16 jaar en de 50m vl en
100m wissel bij meisjes t/m 14. De laatste twee stonden al weer 14
jaar op de naam van Viki.  Dan heeft Kenan 3 pr's dus dat zijn ook 3
clubrecords op de 50m vrij, rug en vlinder bij de jongens t/m 12 jaar.
En zyco krijgt het clubrecord in zicht op de 50m vrijeslag bij de
jongens onder de 16. Hij zwom 26.5 waar het clubrecord staat op
26.00. En ook op de 50m vlinderslag (30.21) heeft hij het clubrecord
van Roland in het zicht (29.79).  

Dan de medaille winnaars. DWT ging naar huis met 13
medailles/vaantjes. Kenan had 4x goud, Ouassima had 2x goud, 1x
zilver en 1x zilver, Kitha ging naar huis met 2x zilver. En er waren
nog drie 3e plaatsen voor Zyco, Emre en Bido.

Weekend 20/21 Februari
Door Michel

Een weekendje zwemmen zit er weer op! Het was me wel een
weekendje!

Vrijdagavond:
Naar de KNZB Challenger in Den Haag geweest met een handvol
zwemmers.
De beste tijden/resultaten kwamen op naam van Ouassima 50m vrij
(NJJK limiet) en plaatsing voor de finale. Zyco 36.9 op de 50m ss en
plaatsing voor de finale. Miquel die zijn korte bad tijd verpulverde in
een 50m bad met 2 seconden op de 400m. En dan hebben we nog
Emre die 1 sec sneller was op de 50m vrij (28.3). 
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Zaterdag:
Dan zaterdagochtend de zwemmers in 1,5 uur afgebeuld. Jeffrey
haalde 5,1 km tijdens de training. 
Zaterdagmiddag op pad met Kenan en familie naar de Jaargang
finales in Leiden. Kenan 3 persoonlijke records. 1.06 op de 100m vrij
(5e), 2.27 (5e) op de 200m en op de 200m wissel 2.47 (7e). De 100m
vrij is meteen een clubrecord. 
Ook op zaterdag hebben Corine en Bertjan gezwommen in
Heerenveen voor de masters. Bertjan zwom een 1.16 op de 100m
wissel, terwijl hij één
van de zwemmers was,
die ochtends getraind
had. 

Zondag:
Wel drie wedstrijden.
Peter zat in Den Haag,
Hanne en Nikita bij de
lac in Zaandam en ik
zat met Kenan en
Lucas (zijn trouwe
supporter) in Leiden. 
Peter had een mooi
groepje. Ouassima
zwom haar tweede
NJJK limiet. Dit keer
op de 100m vrij. In de
finale zwom zij 1.04.5.
Zyco zwom 36.7 op de
50m ss. Weer een PR.
I n  d e  o c h t e n d
verpulverde Miquel
zijn 200m wisselslag
tijd (2.49 geloof ik) en
ook Emre ging weer een stuk sneller op de 100m vrij. Nu 1.02. 
Kenan had er vandaag zin in. Allereerst de 50m vrij waar hij 4e werd.
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Daarna hebben we gekeken hoe de concurrenten 100m rug en 400m
vrij hebben gezwommen. Toen kwam pas voor Kenan zijn favoriete
100m schoolslag. Tim zwom heel hard weg, maar Kenan en twee
andere zwemmers bleven in zijn spoor. Pas op de laatste meter
werden de medailles bepaald. Brons voor Kenan in 1.23.07. Pr van
2,5 seconde! 
Toen was hij los. Op de 100m wisselslag deed hij er nog een schepje
boven op. Met 1.14.89 werd hij 2e van Nederland. 
Ondertussen in Zaandam was het met Hanne pieken en kraken, maar
ging Nikita voor revanche van twee weken terug. Met 27.36 op de
2KM (je leest het goed) zwom zij bijna 1,5 minuut sneller dan de
vorige keer! Super gedaan.
Al met al een super weekend. Nu slapen ... . want morgenochtend
gaat de wekker weer om 6 uur voor de ochtendtraining. Oh ja en
daarna moet ik gewoon werken (
Kenan zijn races: 
http://youtu.be/X4p582oWMVA  
http://youtu.be/bwt0n8T1Zxw 

3e NJJK limiet voor
Ouassima bij Talent Cup
Door Michel

Op zondag 1 maart gingen we met 11 zwemmers naar de Talent Cup
in Amsterdam. We gingen vandaag naar een wedstrijd op NJJK
niveau. Het is een wedstrijd waar alle afstanden worden gezwommen
in een 50m bad en ik had de meeste zwemmers op een heel zwaar
programma gezet. Ik moet zeggen dat iedereen uitstekend heeft
gepresteerd. Veel zwemmers hebben hun korte bad tijd gewoon
verbeterd in een lang bad. Je mist dan wel een stapel keerpunten,
maar dat maakte mijn zwemmers vandaag helemaal niets uit. 

http://youtu.be/X4p582oWMVA
http://youtu.be/bwt0n8T1Zxw
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Lucas zette de toon door 2 seconden onder 100m rugslag te
zwemmen en 12 seconden onder zijn 100m vlinderslag tijd. Nouafal
en Alae Eddine zwommen voor het eerst in een 50m bad. Noaufal
zwom 1.25m op de 100m vrijeslag en zette dezelfde tijd neer als zijn
PR in het korte bad. Alae Edinne had wat meer aanpassingen nodig
voor het 50m bad. Hij zwom op beide afstanden net boven zijn PR.
Nikita zwom met oorontsteking een uitstekende 400m wisselslag. Ze
verbeterde haar oude PR met 7 seconden naar 6.03 en werd tweede.

Iwan verbeterde twee PR's op de 100m en 200m rugslag. Op beide
afstanden zit hij nu binnen een paar seconden van de NJJK limiet. 
Emre was vandaag "On Flame". Hij zwom zijn persoonlijke records
aan flarden. Allereerst op de 50m vrijeslag (28.01) en op de 100m
vrij 1.01.8. Dit gaat mij binnenkort een taart kosten, want 1 minuut
barriére komt in zicht. Daarnaast zwom hij ongelooflijke goede tijden
op de 200m en 400m vrijeslag. Op de 200m vrijeslag had hij niet
eens lang geleden (21 december) 2.21 gezwommen in een kort bad.
Vandaag in het lange bad "BAM" 2.15. Op de 400m vrijeslag
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verbeterde hij zijn tijd naar 4.56.0. Wat een PR is van 34 seconden
t.o.v. zijn tijd afgelopen zomer op de Regio Kampioenschappen (ook
50m bad).  Deze tijden zijn gewoon goed voor een plek bij de beste
30 zwemmers van Nederland! 
Ouassima blijft zich maar verbeteren. Ze had vandaag een lastig
programma met 100m ss, 50m rug en 200m en 400m vrijeslag. Op de
100m schoolslag verbeterde ze haar PR met 3 seconden naar 1.24
(3e) en op de 200m vrijeslag (2.23.55, 3e) had ze een PR van 4
seconden, maar het belangrijkste was dat ze onder de NJJK zwom
van 2.23.85. Waar het vorig seizoen net niet lukte, is het dit jaar al
vroeg in het
seizoen gelukt!
We kunnen ons
nu gaan richten
o p  a n d e r e
afstanden, want
de 50m, 100m en
200m vrijeslag
NJJK limieten
zijn al in de
pocket! 

Zuyderzee Masters Circuit
te Heerenveen
Door Corine Kalbfleisch.

Op 21 februari 2015 werd ik om twaalf uur door Bartjan afgehaald
voor de 6e wedstrijd van dit circuit. Ruim op tijd arriveerden wij bij
het Sportcentrum naast het bekende Abe Lenstra Stadion. De
wedstrijden die georganiseerd werden door z.v. Heerenveen, werden
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gehouden in een mooi 8-banenbad met elektronische tijdwaarneming.
Het was gezellig druk met zo'n 270 deelnemers. Wij ontmoetten weer
verschillende bekenden. Er werd flink gezwommen om de
klassementspunten. Na afloop hebben wij iets lekkers gegeten in de
sportkantine. Na een voorspoedige autorit werd ik om kwart over
acht thuis afgezet. Het was 'n geweldige dag!

De uitslagen waren:
tijd:

Bertjan H 50 +:
25 m.schoolslag in 0.16,29 min. 2e
50 m.vrije slag in 0.31,58 min. 6e
100 m. wisselslag in 1.16,56 min. 4e
Corine D 60+:
25 m. schoolslag in AA
50 m. vrije slag in 0.40,91 min. 2e
100 m. wisselslag in 1.55,33 min. 2e

Spelregelvraag nummer 4

Blauw staat voor (4-0) en heeft net gescoord. Het is doodspel en aan
weerszijde wordt gewisseld. De scheidsrechters nemen positie in en
laten de wedstrijd weer starten door het fluit signaal. Een speler van
blauw, die in het veld ligt, ziet dat blauw een man te veel in het water
heeft liggen. Hij zwemt, direct na de hervatting van de wedstrijd,
naar het terugkomvak met de bedoeling het water te verlaten. Wit ziet
dit en begint te protesteren. De scheidsrechters hebben de situatie nu
ook door en vragen om de bal. Hij/zij wacht tot de blauwe speler het
veld heeft verlaten en laat de hervatting van het spel opnieuw
plaatsvinden. De scheidsrechter geeft daarbij aan dat het spel slechts
enkele seconden was aangevangen en de blauwe speler geen
bemoeienis met het spel had.
Is dit een correcte beslissing?
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Leszwemmen

Het afzwemmen komt er weer aan. Zaterdag 14 maart mogen de
kinderen, die uitgezocht zijn, om 8.15uur afzwemmen in de Planeet.
Wat spannend weer. 

Een aantal aandachtspunten:
- kom op tijd! Het is zonde om de stress van het afzwemmen te
verhogen met de stress om nog op tijd te zijn.
- de kinderen moeten de juiste kleding dragen. Voor ieder diploma
gelden andere kledingvoorschriften. Deze heeft u meerdere keren op
een briefje meegekregen, maar ze zijn ook na te vragen bij de
uurleider of na te lezen op www.allesoverzwemles.nl
- denk aan de betaling. Als een kind niet uiterlijk een week voor het
afzwemmen heeft betaald, kunnen wij geen diploma aanvragen.
 
Let op: de reguliere lessen in de Planeet op 14 maart komen
i.v.m. het afzwemmen te vervallen!

Het afzwemmen start om 8.15uur in de Planeet.

Beste zwemmers: veel succes!

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

Vrijdag 13-mrt
Vrijdag 20-mrt
Vrijdag 27-mrt

Vrijdag 3-apr
Er wordt gekeken wie er een
badje verder mag

Goede vrijdag

Vrijdag 10-apr
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Zaterdag 7-mrt In het diepe zwemmen we met kleren aan.
Zaterdag 14-mrt Afzwemmen, reguliere lessen vervallen.
Zaterdag 21-mrt
Zaterdag 28-mrt
Zaterdag 4-apr
Zaterdag 11-apr

De uurleider op de zaterdag is nog steeds Harrie. Wat zijn we blij
met hem, want onze eigenlijke uur leidster Linda is helaas nog steeds
afwezig. Ieder persoon is anders; zo ook met uurleiders. En zo heeft
Harrie zijn geheel eigen methode om een kind door te laten schuiven
naar een volgend badje. Is in het Boerhaavebad nog steeds de
gewoonte om de eerste van de maand te kijken hoe de vorderingen
van ieder kind zijn, kijkt Harrie er wekelijks tijdens het rondlopen
naar. Het kan dus zo zijn, dat midden in de maand uw kind uit zijn of
haar badje wordt gevist en in het volgende badje terecht komt. Harrie
is eerlijk en rechtvaardig; dit uitzoeken gebeurt ook op deze manier.
Mocht u vragen hebben over de vorderingen van uw kind, kunt u
deze altijd aan de uurleider stellen.

Junior Pro

Het zal u al misschien al opgevallen zijn; Merel staat niet meer als
uurleidster langs de badrand. Na jaren in deze functie actief te zijn
geweest, heeft zij besloten te  stoppen. De taken zijn onderverdeeld
onder de kaderleden en andere uurleiders. Zo zijn Kitty of Harrie
aanwezig voor het toezicht en wordt de communicatie naar de ouders
door Elise gedaan. Elise kent u al van het vorige seizoen, toen zij de
rol van Merel overnam omdat deze in het buitenland was. Elise is te
bereiken via de mail: juniorpro@dwt-haarlem.nl

Merel, dank je wel voor je jarenlange inzet!
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Uur U

Over dit uur leest u nooit zo veel. Dit komt omdat het al jarenlang
reilt en zeilt. En wat goed loopt, daar moet je niet aankomen. Dus
staan nog steeds met veel enthousiasme Kitty en Harrie langs de
badrand les te geven, zodat ook volwassenen hun zwemdiploma
kunnen halen. En is er voldoende ruimte voor volwassen in de rest
van het bad om recreatief baantjes te trekken. 
Weet u hoe ontspannend dat kan zijn; met leeftijdgenoten op een
ongedwongen manier het lijf soepel en sterk houden in het water? U
kiest uw geheel eigen slag, uw geheel eigen ritme om te beoefenen.
Schroom niet en kom een keer langs. Dit uur zwemt op de
vrijdagavond in het Boerhaavebad van 19.30 tot 20.30uur. 

Van de polocommissie

Hallo daar zijn we weer,

De lente is in aantocht, heerlijk dat het langer licht is!
Bloembollen schieten uit de grond en een bloesem laat zich hier en
daar al zien. Mensen worden energieker en genieten van de
lentegeuren.
De polocommissie heeft zich beziggehouden met het maken van het
jaarverslag, die verderop te lezen is in het clubblad. Voor vragen kan
je terecht op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 april
in het clubhuis. 

Verder zijn wij alweer druk in de weer met het organiseren van het
Pinkstertoernooi, Peter Rienstra-jeugdtoernooi, het minipolo-uitje en
het jeugdkamp. We hebben er zin in!!!
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Evenementenkalender.
Pinkstertoernooi: zondag 24 mei en maandag 25 mei
Peter Rienstra jeugdtoernooi: zondag 10 mei
Minipolo-uitje: 14 juni
DWT-jeugdkamp: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni

De wedstrijden voor de maand maart.

Zaterdag 7 maart        Baddienst: Sabine
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
30540 MW.DA4A Dames 2 AZVD 1 18:45 Heren 3 -

34858 MW.DA1A Dames 1
AZ&PC-de
Amer 1

19:30 Dames 2 -

31112 MW.HE3A Heren 3 De Ham 4 20:25 Dames 1 -

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

34623 MW.EG3A ZV Noordkop Pup. <11
Den Helder, Het
Heersdiep

17:30

33960 MW.DG3A WZ&PC Purmerend Pup. <13
Purmerend,
Leeghwaterbad

17:55

31748 MW.HE4C HZC de Robben 3 Heren 4 Hilversum, De Lieberg 19:25

32375 MW.HE2A KZC 3 Heren 2
B’wijk, Sportf.
Beverwijk

20:10

31657 MW.HE1A De Fuut 1 Heren 1 Maarssen, MFA Safari 20:25

31171 MW.HE5D De Snippen 4 Heren 5
Amstelveen, De
Meerkamp

21:05

Zondag 8 maart
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

32880 MW.CG1A
AZ&PC De
Futen/De Snippen

Asp. <15
Amstelveen, De
Meerkamp

17:00

 Vrijdag 13 maart Baddienst: Sabine

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv.
Tafelbezet
ting

VSR

32143 MW.HE2A Heren 2
ZV
Haerlem 5

21:30
Dames
1/Dames 2

-

Zaterdag 14 maart 
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

30002 MW.DA4A
De
Reuring/Aquawaard

Dames 2
Nrd-Scharwoude,
Duikerdel

19:00

30823 MW.HE5D ZV De Zaan 10 Heren 5 Zaandag, De Slag 20:20
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30760 MW.DA1A Aquarijn 1 Dames 1
Nieuwegein, Sportc.
Merwestein

20:30

Zondag 15 maart Baddienst: David
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

33731 MW.DG3A Pup. <13
ZV Noordkop
DG2

17:00 Heren 4

32091 MW.HE1A Heren 1 ZV Noordkop 1 17:40 Heren 4
31107 MW.HE4C Heren 4 De Snippen 2 18:40 Heren 1

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

31405 MW.HE3A AZ&PC De Futen 2 Heren 3
Amstelveen, De
Meerkamp

18:25

Zaterdag 21 maart Baddienst: Dolf
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
30733 MW.HE2A Dames 2 Het Y 4 18:45 Heren 3 -
30183 MW.DA1A Dames 1 Het Y 2 19:30 Dames 2 -
31750 MW.HE3A Heren 3 ZV De Zaan 6 20:20 Dames 1 -

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

34050 MW.DG3A AZVD DG1 Pup. <13
Wormerveer, De
Watering

14:00

31986 MW.HE4C De Waterwolf 2 Heren 4
Nieuw-Vennep, De
Estafette

16:00

31909 MW.HE2A ZV De Zaan 5 Heren 2 Zaandam, De Slag 17:10

30860 MW.HE1A De Waterwolf 1 Heren 1
Nieuw-Vennep, De
Estafette

18:45

 Vrijdag 27 maart Baddienst: Sabine
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

31711 MW.HE1A Heren 1 GoSwim 1 21:30
Dames
1/Dames 2

-

Zaterdag 28 maart        Baddienst: Dolf
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
34609 MW.EG3A Pup. <11 AquaWaard EG2 18:45 Irene, Dolf -
32998 MW.CG1A Asp. <15 VZV CG1 19:25 Heren 4 -
31480 MW.HE2A Heren 2 ZV De Zaan 4 20:10 Heren 5 -
31108 MW.HE4C Heren 4 UZSC 6 20:55 Heren 2 -
32156 MW.HE5D Heren 5 IJsselmeer 2 21:40 Heren 4 -

 Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30610 MW.DG3A ZV De Zaan 4 Dames 2 Zaandag, De Slag 17:50

30497 MW.HE4C ZPC Woerden 1 Dames 1
Woerden, Het
Batensteinbad

18:40



 37  

Aspiranten <15 kampioen?
Kom allemaal aanmoedigen!!!

 

Zaterdag 28 maart om 19.15 uur.
 Boerhaavebad

Na deze wedstrijd zullen we weten of dit getalenteerde jeugdteam
zichzelf kampioen mag noemen!!

Het Peter Rienstra- jeugdtoernooi.
Dit jaar staat het jeugdtoernooi los van het Pinkstertoernooi, omdat er
vorig jaar heel veel verenigingen zich hadden in geschreven.  Helaas
kon niet iedereen meedoen, omdat we al vol zaten. 

Voor het toernooi zoeken wij nog vrijwilliger/sters  die ons kunnen
helpen met kleine taken. Vind je het leuk om te helpen, omdat
bijvoorbeeld je kind toch moet spelen? 
Dan kun je je opgeven bij Nicole van Balen via:
n_vanbalen@hotmail.com 

En met het stukje van pen komt de olifant ook hier langs met zijn
lange fluit…………………….

Sportieve groeten en tot op de Algemene Ledenvergadering,
De polocie

mailto:n_vanbalen@hotmail.com




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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De Pen.

Oké, hallo ik ben Maegan Muijlaert en ik ben gevraagd een stukje te
schrijven voor het clubblad omdat ik samen met Iris Pethke de
minipolo'ertjes training geef op zondag. Ik weet niet wat eigenlijk
helemaal de bedoeling is wat ik schrijf maar ik zal m'n best doen er
leuk leesvoer van te maken. Nou, ik ben dus trainer maar ik
waterpolo zelf ook. Ik speel in <15 en ik doe geregeld mee met
dames2 omdat zij vrij standaard te weinig mensen hebben. Ik vindt
het heel leuk om mee te doen met de dames omdat dat toch altijd wel
iets moeilijkere tegenstanders zijn. Want vaak moet dames 2 tegen
wat robuustere types, die meer ervaring hebben en daardoor minder
makkelijk te verslaan zijn.  Met <15 winnen we bijna altijd dus er is
minder uitdaging. Aan dat winnen zit ook wel weer een voordeel
want je gaat veel blijer het water uit en wat ook nog leuk is te
vermelden is dat we met <15 bijna kampioen zijn. Nou ik denk niet
dat ik nog heel veel te vertellen heb dus dan komt een olifant met een
fluit en die blaast het verhaaltje uit. 
Maegan Muijlaert

Antwoord spelregelvraag
Volgens spelregel 22.6 wordt een strafworp gegeven aan het andere team
indien een speler in het speelveld komt die op dat moment geen recht tot
deelnemen heeft. De overtreder wordt daarbij ook voor de verdere duur
van de wedstrijd uitgesloten met vervanging (UMV).
De argumenten van de scheidsrechter zijn steekhoudend maar de
beslissing is niet conform het reglement.
Wit kan een protest indienen door dit op het wedstrijdformulier aan te
geven en daarbij alle partijen te informeren (scheidsrechters en
tegenpartij). Binnen 15 minuten na het eindsignaal van de wedstrijd moet
wit een protestformulier, welke ze zelf bij zich moeten hebben, ingevuld
hebben en laten ondertekenen door de scheidsrechters en de aanvoerders
van beide teams.
Het formulier moet binnen 2x24 (werkdagen) bij de competitieleider zijn.
De zaak wordt dan behandeld.



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
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