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Bericht van het clubhuis
Vanaf maart gaan we in het
clubhuis op proef de mogelijkheid bieden om te betalen met je
pinpas. Dit zal alleen op vrijdagen zaterdagavond zijn en bij
sommige activiteiten. Omdat het
clubhuis volledig draait op vrijwilligers en er geen vaste medewerkers staan, moeten we in
praktijk bekijken hoe het gaat

verlopen.
Als de proef slaagt dan zullen
we verder gaan met het aanbieden en als we in praktijk tegen
praktische problemen lopen, dan
stoppen we direct met de test.
Zodra het betalen met je pin mogelijk is zal het duidelijk aang-

egeven worden in het clubhuis
en zullen de 'pinregels' achter de
bar hangen. Wij zijn benieuwd!
Met vriendelijke groet,
De Clubhuiscommissie
Truus, Toos, Patrick, Mariska,
Mieke, Mitchell, Femke, Elise
en Iris

Leszwemmen
Het uitzoeken bij het zwem abc
is geweest. Vele kinderen mogen
op zaterdag 19 maart om 8.15uur afzwemmen in zwembad de
Planeet. Om 8.15 uur wordt gestart. Wees op tijd en neem de
juiste kleding mee. Zonder kleding mag er niet afgezwommen
worden. Zit uw kind er niet bij
en heeft u daar vragen over? Tijdens het uitzoeken wordt goed
bijgehouden welk kind welke
vaardigheden onder de knie
heeft. Dit is dus altijd even na te
vragen bij de uurleidster na het
uitzoeken.
Denkt u ook nog even aan de
betaling? Betalen voor het afzwemmen moet uiterlijk 1 week
van tevoren.
De eerste evaluatie rondom het
superspetters programma is geweest. Als vereniging zijn we
erg enthousiast en ook de zwemmers vinden het heel normaal
om de badmuts op te zetten. De
vorderingen van ieder kind worden wekelijks bijgehouden.
Heeft u dus vragen over uw kind
aan de uurleidster, dan kan zij
een heel overzichtelijke map

erbij pakken. Wanneer een kind
door mag naar het volgende badje bij superspetters krijgt hij of
zij een sticker om in het boek,
wat u bij de eerste les heeft meegekregen, te plakken. Ook op de
website van superspetters wordt
er dan weer een nieuw laatje
opengetrokken. Zowel in het
zwemboek als op de website van
superspetters zijn er leuke wetenswaardigheden rondom het
zwemmen en de zwemtechniek
te vinden. Voor ouders dus een
mini opfriscursus. Heel leuk!
Bij het junior pro uur is ook het
afzwemmen geweest. Heel trots
zijn we op alle leerlingen; zowel
die hun diploma hebben ontvangen als degene die bij het
uitzoeken zo hun best hebben
gedaan. Er is een grote groep
door gestroomd naar zwemvaardigheid 2 en 3. Aan allen die
hun diploma hebben ontvangen:
gefeliciteerd.
Hebt u eigenlijk al uw zwemdiploma? Nog niet of even opfrissen? Op de vrijdagavond kunt u
om 19.30uur zwemles volgen.
Vragen hierover: neem contact
op met

leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Vrijwilligers
DWT is een vereniging, die
draait op vrijwilligers. Vrijwillig
betekent niet automatisch ongeschoold. Juist verre van dat.
Ook met de nieuwe eisen van de
KNZB in het vooruitzicht is
DWT voortdurend bezig met
zijn vrijwilligers op te leiden.
Omdat we te maken hebben met
onderwijs aan opgroeiende kinderen vindt DWT het heel belangrijk om op een verantwoorde manier leerlingen te leren
zwemmen. Vele vrijwilligers
zijn dus KNZB gecertificeerd of
nog bezig met de cursus.
Vindt u het ook leuk om te helpen in het water? Vooral op de
vrijdag is er nog plek voor vrijwilligers. U komt dan terecht bij
een gediplomeerd en ervaren
zweminstructeur. U hoeft dan
dus niet zelf het wiel uit te vinden. En wanneer het bevalt, is de
stap naar een opleiding slechts
een kleine.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Spelregelvraag 13
De coach van de thuisploeg
vraagt een time out aan. Na 45
seconden klinkt het signaal en

stellen de spelers zich op.
Voordat de time out is afgelopen
maakt een speler van blauw een

zware overtreding. Hoe moet de
scheidsrechter hiermee omgaan?

Van de polocommissie
Beste allen,
Deze keer niet zo'n heel uitgebreid stuk zoals u wellicht gewend bent. Februari blijft een
korte maand die zo voorbij is al
heeft het 1 dag langer dan de
afgelopen 3 jaren. De commissie
is voornamelijk druk bezig
geweest met het schrijven van
het jaarverslag. Mochten er
vragen zijn na het lezen van het
jaarverslag, schroom dan niet en
kom naar de algemene ledenvergadering op 21 april.
Helaas hebben wij te horen
gekregen dat Danny van Zoen
stopt met het training geven aan
Dames 2. Wij danken Danny

voor zijn fanatieke inzet als
trainer en coach. Hij blijft spelen bij Heren 4 dus u zult hem
vast nog wel in het zwembad of
clubhuis tegen komen. Heel blij
zijn wij dat Johan Selles beide
damesteams traint op dinsdagen vrijdagavond. Mariska ter
Horst blijft de dames assisteren
in de training en zal de wedstrijden coachen wanneer zij kan.
Wat leuk is om te weten is dat
Heren 1 onder leiding van trainer/coach Peter Schoberer supergoed gaan in de competitie.
De heren winnen wedstrijd na
wedstrijd en als ze zo door gaan
zien wij een promotie in het
vooruitzicht. Supergoed bezig

mannen! Ga zo door!
Zondag 28 februari is er voor de
aspiranten onder de 11 en voor
degenen die mee wilden doen
van pupillen onder 13 en aspiranten onder 15 jaar weer een
spelregelmiddag geweest. Ton
van Gemert heeft deze middag
verzorgd en wordt zo onderhand
het bekende gezicht bij de jeugd
bij deze activiteit. Het spel capje
op, capje af blijft leuk.
Wat kunt u nog verder lezen: de
wel bekende pen, deze keer door
Truus Muijlaert-Majoor, de verjaardagen in maart en de wedstrijden van deze maand.

Wedstrijden in maart.
Zaterdag 5 maartBaddienst: Dolf
W.nr
1745
3337
980
2677
806

Niveau
MW.EG2C
MW.HE2A
MW.DA1A
MW.HE2B
MW.HE2A

Thuis
Pupillen <11
Heren 2
Dames 1
Heren 1
Heren 3

Uit
De Ham EG3
Aquafit H1
ZPC A’FOORT
DJK-ZAR H2
KZC H2

Thuis
ZV De Zaan CM1
Oceanus H4
De Meeuwen
De Ham Da5
ZPC Woerden H2

Uit
Meisjes <17
Heren 4
Pupillen <13
Dames 2
Heren 5

Aanv.
18:45
19:25
20:10
21:10
21:55

Tafelbezetting
Dolf, Heren 1
Heren 1
Heren 2
Dames 1
Heren 1

VSR
David

Uitwedstrijden
W.nr
3489
1764
3136
592
1701

Niveau
MW.BM1A
MW.HE4C
MW.DG1A
MW.DA4A
MW.HE4C

Plaats en bad
Zaandam, De Slag
Aalsmeer, De Waterlelie
Diemen, Weth. F.B. Duran
Wormerveer, De Watering
Woerden, Het Batensteinbad

Aanv.
14:45
16:25
18:45
20:00
20:25
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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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Zaterdag 12 maartBaddienst: Mascha
W.nr
3275
3445

Niveau
MW.DA4A
MW.HE4C

Thuis
Dames 2
Heren 4

Uit
Het Y Da4
De Amstel H1

Aanv.
18:45
19:30

Tafelbezetting
Heren 4
Dames 2

VSR
-

Thuis
De Ham EG2
KZC H2
De Fuut H2
DAW H3

Uit
Pupillen <11
Heren 2
Heren 1
Heren 3

Plaats en bad
Wormerveer, De Watering
Beverwijk, Sportf. Bad
Maarssen, MFA Safari
Alkmaar, Hoornsevaart

Aanv.
14:40
17:45
19:15
19:55

Thuis
UZSC DG1

Uit
Pupillen <13

Plaats en bad
Utrecht, De Krommerijn

Aanv.
14:35

Uitwedstrijden
W.nr
2948
3372
3525
880

Niveau
MW.EG2C
MW.HE2A
MW.HE2B
MW.HE2A

Zondag 13 maart
Uitwedstrijden
W.nr
1748

Niveau
MW.DG1A

Zaterdag 19 maartBaddienst: Mascha
W.nr
1517
2563
975
4330

Niveau
MW.DG1A
MW.DA4A
MW.HE2A
MW.HE4C

Thuis
Pupillen <13
Dames 2
Heren 3
Heren 4

Uit
ZPCH DG1
ZPCH Da2
DWT H2
HZC de Robben H3

Aanv.
18:45
19:30
20:15
21:00

Tafelbezetting
Heren 3
Heren 4
Dames 2
Heren 3

VSR

Thuis
De Dolfijn EG1
Oceanus H4
De Dolfijn H3
UZSC Da4

Uit
Pupillen <11
Heren 5
Heren 1
Dames 1

Plaats en bad
Amsterdam, Sloterparkbad
Aalsmeer, De Waterlelie
Amsterdam, Sloterparkbad
Utrecht, De Krommerijn

Aanv.
14:10
17:40
17:45
20:05

Uit
Heren 5

Plaats en bad
Aalsmeer, De Waterlelie

Aanv.
19:40

Uitwedstrijden
W.nr
670
3481
3316
1273

Niveau
MW.EG2C
MW.HE4C
MW.HE1B
MW.DA1A

Zondag 20 maart Uitwedstrijden
W.nr
3481

Niveau
MW.HE4C

Thuis
Oceanus H4

Aankomende evenementen en wat u moet weten.
Zondag 20 maart
Zaterdag 26 maart
Zondag 27 en maandag 28 maart
Vrijdag 1 april
Zondag 15 en maandag 16 mei
Zondag 29 mei

Wedstrijd evaluatie pupillen <11 en <13
Toernooi Jaws voor de Heren
Pasen; geen trainingen
Dames en asp. <15 trainen in half bad i.v.m. cursus leszwemmen
Pinkstertoernooi
Het Peter Rienstra- jeugdtoernooi

Verjaardagen.
Sam de Leur
Mohamed Rakkas
Ouke Koets
Kasper Fruitema
Robbert Henrichs
Berkand Kartal
Berber Smit

1 maart 2001
3 maart 2006
6 maart 1987
10 maart 2003
11 maart 1985
13 maart 2004
14 maart 1988

Jaap Brink
Denise Klein-Bos
Marit Frenay
Dana van der Putten

16 maart 1968
22 maart 1990
27 maart 2008
31 maart 2000

Fijne en sportieve maand en tot
ziens,
Groeten van de polocommissie.
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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
95 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
Toegangkelijk te bereiken via App en website

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.
Van Merlenstraat 1
2012 KM HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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De Pen.
Van Roselijn kreeg ik de pen
doorgeschoven. Daar gaan we
dan maar;
Ik ben Truus Muijlaert-Majoor,
één van de oudere leden van
DWT.
Ik begon met wedstrijdzwemmen bij DWT in het oude Sportfondsenbad. Ook 's morgens
vroeg, zoals nu nog bij de wedstrijdploeg en dat zal altijd wel
zo blijven. Zwemmen doe je
's morgens vroeg. Naar wedstrijden gingen we met een bus en
dat was altijd heel gezellig. Naar
mijn idee zwommen we ook
veel in buitenbaden - zoals het
Zuiderparkbad in Den Haag,
volgens mij 2 x een 50 meter
bak achter elkaar, of vergis ik
me. En dan natuurlijk de Kromme Rijn, waar de Utrechtse Polodagen werden georganiseerd.
Altijd steenkoud. Inmiddels
deed ik ook aan waterpolo.
Getrouwd met Ruud, een echt
DWT- huwelijk hoeveel zouden
er inmiddels zijn ?
Dan de kinderen Carry, Jeroen
en Frank. Allemaal naar DWT
en om te beginnen wedstrijd-

zwemmen. Dat deden ze best
aardig en natuurlijk weer 's morgens vroeg. Om 6 uur iedere
ochtend en in de zomer kwam er
een avondtraining in het buitenbad van Schalkwijk of de Houtvaart bij. Door de kinderen werden we weer bij DWT betrokken. Secretaris van de Technische Commissie, later opgesplitst in Polo- en Zwemcommissie. Daarbij hoorde het beheer van de startvergunningen en
de legitimatiekaarten voor waterpolo. Nadat Anneke Veen het
secretariaat van de zwemcommissie van mij overnam bleef ik
de startvergunningen doen. Na
een poosje op de achtergrond,
ben ik lid geworden van de clubhuiscommissie. Geweldig hoe ze
mij als 'oudje' hebben ontvangen. De laatste paar jaar zit ik als
tafeldame iedere vrijdag in het
Boerhaavebad. Ook dat is leuk
en weer een andere kant van
DWT. Bewondering heb ik voor
degenen, die iedere vrijdagavond
(en zaterdagochtend in de Planeet) trouw komen om kinderen
de zwemkunst bij te brengen.

DWT heeft een grote plaats in
mijn leven ingenomen en nog
voel ik me deel van de club. Dit
jaar het jubileum. Petje af, veel
clubs fuseren en verliezen dan
vaak hun identiteit. Laten we
hopen dat velen nog lang van
DWT kunnen blijven genieten.
De pen geef ik door aan Stefan
Woolthuis, trainer van de pupillen onder de 11 en al heel wat
jaren lang lid van DWT.
Vriendelijke groeten van Truus.

3e plek algemeen voor zwemploeg bij Regionale Sprintkampioenschappen
Het weekend van 13/14 februari
was een druk weekend voor de
zwemploeg. Op zaterdag 13 februari werd er meegedaan aan de
KNZB Challenger in Drachten
door Jeffrey, Ouassima en Hiras.
Ouassima zwom dicht bij de

NJJK limiet op de 50m ss
(0.37.58) waar de limiet 0.37.53
is. Hiras zwom dicht op zijn Prs
op de 50m vrij en vlinder en Jeffrey verpulverde zijn 1500m bad
tijd met 20 seconden (18.24.87).

Zondag ging er een ploegje naar
Eindhoven voor een limietwedstrijd in 50m bad, waar veel PR's
sneuvelden en er waren regio
kampioenschappen sprint in Purmerend.
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In Purmered werden twee clubrecords verbroken (Anouk op de
50m rug senioren dames en Ouassima op de 50m vlinder t/m 16
jaar). Kenan (1e), Koen (2e) en
Ouassima (2e) wonnen een
allround medaille in hun leeftijdscategorie. Hiervoor moest je
in je leeftijdscategorie aan alle
afstanden hebben meegedaan
(dus een limiet hebben behaald).

Op de persoonlijke afstanden
werden er in totaal 6x goud, 5x
zilver en 7x brons behaald. Hiermee eindigden we als 3e in het
verenigingsklassement. De vaantjes waren voor Kenan (2x goud,
1x brons), Lucas (1x zilver) ,
Zyco (1x brons), Miquel (1x
brons), Koen (2x zilver, 2x
brons), Emre (1x goud, 1x zilver), Kitha (1x goud), Anouk

(1x brons), Ouassima (2x goud,
1x zilver). En er was een zilveren plek op de 4x50m mixed
wissel estafette. Met een tijd van
2.02.35 zwommen Anouk (rug
32.65, Hiras (school 32.00), Peter (vlinder 29.15) en Ouassima
(0.28.36) naar een hele mooie
tijd. Voor Hiras en Peter waren
het hun snelste splits ooit.

15e plek voor Lucas op de Minioren finales
Na Kenan, Sophie en Irvine
mocht nu Lucas voor het eerst
deelnemen aan de landelijke minioren finales (soort NK voor
zwemmers tot 12 jaar). Lucas
mocht op zondag 21 februari

100m schoolslag zwemmen. Hij
was als laatste (18e) geplaatst,
maar werd uiteindelijk 15e in
een zeer mooie tijd van 1.34.21
(1 tiende boven zijn pr). Ik vind

dat als je dicht bij de je PR kan
zwemmen als je voor het eerst
mee mag doen aan een grote
wedstrijd dat hij het super heeft
gedaan.

Ouassima zwemt NJJK limiet op 50m vrijeslag
Op zondag 28 februari bij de
Talent Cup in Amsterdam heeft
Ouassima op de 50m vrijeslag
de NMJJK limiet behaald voor
de 50m vrijeslag. Ze mag nu
eind juni deelnemen aan de
NJJK in Dordrecht. Hopelijk is
zij de eerste van vele zwemmers
van DWT die dit jaar mee mo-

gen doen.
Ook kwamen er leuke tijden op
de klokken voor Koen (1.15) en
Miquel (1.13) op de 100m rugslag en zwom Bido een mooi
PR op de 50m vlinderslag
(0.31.20) en verbeterde Kitha
haar tijd op de 50m vrijeslag.
Er waren finales voor Adia (6e)

en Ouassima (4e) op de 50m
schoolslag. Bido werd ook 4e op
de 50m rugslag in de finale en
Emre werd 6e op de 50m
schoolslag. Ouassima werd ook
nog 7e op de 50m vrijeslag waar
ze zwom tegen een aantal EJK
zwemsters.

Antwoord Spelersvraag
Artikel 21 betreft uitsluitingsfouten, daar moeten we het antwoord vinden. Het sleutelwoorden in deze spelregelvraag zijn:
"zware overtreding" en "tijdens
een time out". Hierbij gaan we er
van uit dat de zware overtreding

geen wangedrag is maar grof
optreden of gewelddadig spel.
Als het over wangedrag ging dan
zou subartikel 21.13 van kracht
zijn: speler krijgt een UMV, een
rode kaart en moet de zwemzaal

verlaten. De vervanger mag direct deelnemen aan de herstart
van de wedstrijd, omdat de overtreding tijdens 'doodspel' plaatsvond.
In dit voorbeeld gaat het om sub-
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artikel 21.14. De vet gedrukte
delen hebben betrekking op de
actie die de scheidsrechter moet
nemen.
21.14 Het zich schuldig maken
aan grof optreden of gewelddadig spel (inbegrepen opzettelijk
trappen of slaan met de bedoeling letsel toe te brengen dan wel
een poging daartoe) jegens een
speler van de tegenstander of
official (functionaris), al dan niet
tijdens het spel, tijdens enig oponthoud, time-outs, na een doelpunt of in de pauze tussen de
speelperioden.
Gebeurt dit tijdens het spel zal
de overtreder voor de rest van de
wedstrijd worden uitgesloten en
er wordt een strafworp toegekend aan de tegenstander. De

overtreder moet de zwemzaal
(met inbegrip van de tribune)
verlaten. De overtreder mag na 4
minuten werkelijk spel worden
vervangen.
Wanneer de scheidsrechters gelijktijdig fluiten voor grof optreden of gewelddadig spel voor
spelers van de beide ploegen die
voor de verdere duur van de
wedstrijd worden uitgesloten en
na 4 minuten mogen worden
vervangen, neemt de ploeg welke het balbezit had de eerste
strafworp, gevolgd door de andere ploeg. Na de tweede strafworp zal de ploeg die het laatst
balbezit had de wedstrijd hervatten op de middenlijn of daarachter.

Mocht dit voorval zich voordoen
gedurende enig oponthoud, time-out, na een doelpunt of gedurende een rustperiode, dan zal
de speler worden uitgesloten
voor de verdere duur van de
wedstrijd en zal de zwemzaal
(met inbegrip van de tribune)
moeten verlaten. De overtreder
mag na 4 minuten werkelijk spel
worden vervangen en het spel
wordt op de normale manier hervat.
Mocht je zelf een spelregelvraag
hebben, stel h'm dan aan mij.
Dan kan ik deze de volgende
keer in deze rubriek behandelen.
Mail de vraag naar spelregelvraag@kpnmail.nl
Ton van Gemert.
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Peter Rienstra toernooi
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Bierproeverij
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Uitnodiging 85e Algemene Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd
om de 85e Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 21 april 2016. 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. zullen binnenkort online beschikbaar zijn. Hier zal nog een extra aankondiging voor volgen.
Namens het bestuur,
Mirjam Otten
Voorzitter
Ledenbestand
Aantal leden per 1 januari 2015: 566
Nieuwe leden:
Opzeggingen:
Aantal leden per 31 december 2015:

512

Opening door de voorzitter:
1.
Ingekomen stukken en mededelingen
2.
Notulen 84e Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april
2015
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.
Begroting 2016
8.
Rondvraag*
9.
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.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Notulen 84e ALV De Watertrappers
16 april 2015
Locatie
Tijd
Aanwezig

: Clubhuis
: 20.00 uur
: Johan Selles (Voorzitter)
André Visser (Penningmeester)
Carry Smits-Muylaert (secretaris)
Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Sandra Hendriks (bestuurslid)
Mirjam Otten (bestuurslid)
Harrie van der Peet (bestuurslid)

Notulist

: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen:
Miranda de Ridder
Mieke Goedkoop
Tessa Wijckmans
Mariska ter Horst
Sabine Govers
Marius Bakker

Aanwezige leden:
Toos Goedkoop
Rob Goedkoop
Elise Groenendijk
Pim Hendriks
Corine Kalbfleisch
Annette Lagendijk
Truus Muylaert
Guus Niehot
Femke Pabst
Ineke Rohling
Aart Romeijn
Yvette Roozen
Sabine Roozen
Patrick Velthuis
Roselijn Verbruggen

Thijs Weustink
Anke Nulkes
Michel Wigbers
Nic den Braven
Mitchell Hupkens
Wouter van de Bor
Peter van de Bor
Lloyd Muijlaert
Annelies Mosterd
Marco Douwma
Mascha Bakker
David de Loor
Yolanda Bouman
Robbert Henrichs
Isabella Peereboom

1.Opening bestuursvergadering
Johan heet iedereen welkom bij de ALV van 2015.
2.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn door Mitchell Hupkens een paar punten ingediend die
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we behandelen bij de rondvraag.
Afmeldingen: (zie punt boven)
3.Notulen 83eAlgemene Ledenvergadering d.d. 17 april
2014
De notulen worden samen met de leden doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.
Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.
4.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
5.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
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit Nic
den Braven en Marco Douwma om de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december
2014 te controleren.
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 2014.
De ALV neemt dit advies over.
6.Benoeming nieuwe kascommissie
Johan licht toe dat het bekijken van de kas ongeveer 1 avond
in beslag neemt.
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2015 uit:
•
Nic den Braven
•
Isabella Peereboom
Johan stelt tevens voor een derde persoon aan te stellen als
reserve , Michel Wigbers neemt deze taak op zich.
7.Bestuurssamenstelling
Johan treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt voor Mirjam
Otten aan te stellen als voorzitter. Mirjam wordt door de
ALV aangenomen als voorzitter.
Monique van der Heide blijft vice-voorzitter.
Carry-Smits-Muylaert blijft secretaris
André Visser treedt af als penningmeester, het bestuur stelt
voor Johan Selles aan te stellen als penningmeester. Johan
wordt door de ALV aangenomen als penningmeester.

8. Huishoudelijk reglement en gedragscode
Mirjam stelt voor het huishoudelijk reglement aan te passen.
Het bestuur wil graag in het huishoudelijk reglement vastleggen dat diegenen met een betalingsachterstand niet mogen
deelnemen aan het afzwemmen. Tevens wil het bestuur vastleggen dat de leden van de sporttak met een betalingsachterstand uitgesloten mogen worden van deelname aan wedstrijden. Yvette Roozen merkt op dat zij graag zou zien dat vóór
deze stap de betreffende commissie ingelicht wordt en dan
eventueel de sporter hier nog op aan kan spreken. Dit is een
wens, het bestuur neemt deze wens mee. De ALV stemt in
met de aanpassing in het huishoudelijk reglement.
9.Beleid/jaarplannen bestuur
De voorzitter bedankt de ALV voor haar benoeming en bespreekt het beleidsplan voor 2015-2018.
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. We hebben als deadline 31
dec.2015 gesteld, daarna nemen we een definitieve beslissing
om wel of niet over te gaan op automatische incasso. Om dit
goed te laten verlopen moeten 80% van de leden toestemming tot automatische incasso geven.
-er komen transparante afspraken over vergoedingen en declaraties.
-het ledenaantal moet minimaal gelijk blijven en liever verhoogd worden om een financieel gezonde situatie te behouden.
-we blijven in gesprek met SRO en de gemeente over de
voorgenomen bezuinigingen in de sport van €250.000.
2. aanwas van jeugd
We streven ernaar nieuwe aanwas te blijven zoeken, we doen
dit dmv:
-aansluiting zoeken bij gemeentelijke initiatieven zoals
Schalkwijk aan Zee,
-het organiseren van clinics bijv. synchroonzwemmen of
waterpolo,
-flyers uitdelen bij het diplomazwemmen van SRO
-de website promoten
-het junior-pro-uur een impuls geven.
3.vrijwilligers:
Continuïteit onder vrijwilligers is zeer belangrijk, wij zijn
dankbaar dat er zo veel vrijwilligers zijn bij DWT en zijn van
plan nog meer onze waardering te laten blijken we doen dit
dmv:
-opleidingen aanbieden, maar ook de bestaande kwaliteit
monitoren en volgen(bijscholingen, workshops)
-regelmatig overleg met de werkgroepen en het bestuur
-attenties voor de vrijwilligers bijv. bij feestdagen
-er is een pest-protocol opgesteld
- de vertrouwenspersoon blijft belangrijk
-er komt het komende jaar meer aandacht voor het opleiden
van scheidsrechters.
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10.Begroting 2015
Johan Selles licht de begroting toe.
De opbrengsten van leszwemmen worden lager begroot ivm
het streven naar een lager aantal kinderen per badje
De sponsorbijdrage wordt ook lager begroot
Opleidingskosten blijven gelijk
Waterpolokosten worden hoger begroot
Kosten voor de website worden lager begroot, was vorig jaar
hoog ivm de nieuwe website.
De begroting wordt goedgekeurd.
De penningmeester stelt een contributieverhoging voor per 1
januari 2015.
Elementair zwemmen gaat van € 185 naar € 200 per jaar,
bestaande uit € 135,00 badgeld en € 65,00 contributie.
Sporttak gaat van € 69,00 naar € 70,00 per kwartaal.
De contributieverhoging wordt goedgekeurd.
Er wordt gevraagd of er iets aangepast kan worden aan het
tarief voor het uur U. Het bestuur gaat zich hierover buigen.
11. Rondvraag
Allereerst wordt de Sendenbeker uitgereikt aan Robbert Henrichs voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en diverse ande-

re functies.
Yvette Roozen merkt op dat het kadercadeau een leuk cadeau
was maar lastig uit te delen.
Corine Kalbfleisch feliciteert de zwemploeg met de promotie.
Aad Nulkes heeft een paar foutjes ontdekt op de website:
Boerhave ipv Boerhaave en er wordt gesproken over een
25m. en een 60m. bad
Michel vraagt of er activiteiten georganiseerd worden ter ere
van het 85-jarig bestaan:ja, er is een jubileumcommissie bezig met voorbereidingen.
Mitchell Hupkens licht zijn ingediende voorstel toe: hij wil
de discussie over het logo nieuw leven inblazen en pleit ervoor overal het oude logo weer in te voeren. Het bestuur gaat
onderzoeken wat hier de voor- en nadelen van zijn en komt
met een voorstel.
11. Sluiting
Mirjam bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering om 21.30u.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2015 bestond het bestuur uit:
Naam:
Functie:
Einde termijn:
Mirjam Otten
voorzitter
2018
Johan Selles
penningmeester
2016
Carry Smits-Muijlaert
secretaris
2016
Monique van der Heide
vice-voorzitter
2018
Harrie van Geldorp
algemeen bestuurslid 2018
Sandra Hendriks
algemeen bestuurslid 2018
Tijdens de ALV van 2015 is André Visser afgetreden als
penningmeester, hij is opgevolgd door Johan Selles, die daarmee zijn taak als interim-voorzitter heeft neergelegd. Mirjam
Otten is benoemd tot voorzitter.
Johan Selles en Carry Smits zijn aftredend en herkiesbaar.
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2015 11x een reguliere bestuursvergadering gehouden. Elke werkgroep is binnen deze reguliere vergaderingen op bezoek geweest om de stand van zaken en
knelpunten binnen de werkgroep te bespreken.
In 2015 is er 2x een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle
werkgroepen waren vertegenwoordigd. Op deze vergaderingen wordt door iedere werkgroep een kort verslag uitgebracht
van datgene waar de werkgroep op dat moment mee bezig is.
Zo zijn de werkgroepen op de hoogte van elkaars activiteiten.
Daarnaast komen algemene zaken aan bod zoals de website,
sponsoring en het werven van nieuwe leden.
Beleidsplan:
In 2015 is er een 3 jarig beleidsplan geschreven door het
bestuur.
Hierin is vast gelegd dat het bestuur zich richt op behoud van

wat we hebben en de speerpunten financiën, aanwas jeugd,
vrijwilligers en kwaliteit.
Het starten met incasso en het opzetten van een sponsor concept zijn de bijdragen aan het verbeteren van de financiën.
In 2015 hebben we ereleden benoemd en een origineel kerstcadeau overhandigd aan de vrijwilligers.
De aanwas jeugd komt vooral voort uit het elementair zwemmen. Het programma superspetters levert een vernieuwende
en aantrekkelijke manier van leszwemmen op.
Regelmatig is er overleg tussen de werkgroepen en het bestuur over mogelijkheden voor opleiden. Voortdurend wordt
er gekeken naar wat verplicht is en mogelijk is om de kwaliteit van de vrijwilligers op een goed niveau te houden.
Leden:
het ledental is gedaald, op 1 januari 2015 telde DWT 566
leden, op 31 december 512. Dit is vooral te verklaren door de
beperking van instroom bij leszwemmen ivm de invoer van
de nieuwe methode superspetters. Verder:
-bij wedstrijdzwemmen vertrokken 19 leden en kwamen er
16 bij,
-bij waterpolo vertrokken 20 leden en kwamen er 21 bij,
-bij synchroonzwemmen vertrokken 10 leden en kwamen er 6
bij.
Opleidingen:
In 2015 zijn er weer een aantal leden/vrijwilligers met een
opleiding bezig geweest. Ook hebben een aantal leden hun
EHBO diploma gehaald na een cursus in het clubhuis.
Junior-pro:
dit uur is anders ingevuld. Door teruglopende aantallen
zwemmers tijdens dit uur hebben we besloten om dit deels
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door wedstrijdzwemmen op te laten vullen.
Contributie:
er is volop voorbereiding geweest voor de start met automatische incasso. Ook door de start met superspetters komen er
vier i.p.v. drie incassomomenten.
Sendenbeker:
de Sendenbeker is in 2015 uitgereikt aan Robbert Henrichs.
Personalia:
in 2015 zijn twee oud-voorzitters overleden, de heer Dellemijn en de heer Wigman. Ook is een oud-scheidsrechter en
waterpolospeler overleden, Joop van Stade. Bovendien is
overleden de heer Stricker, oud-lid en (schoon-)vader van
een aantal actieve leden.
Het bestuur heeft namens de vereniging de families gecondoleerd.
Jubileum:
met een pubquiz op 30 december is het jubileumjaar geopend,
Er zullen nog een aantal activiteiten volgen in 2016.
BHZ:
het bestuur van DWT is weer vertegenwoordigd in de BHZ
(Belangenvereniging Haarlemse Zwemverenigingen.) Er is
een stuurgroep opgericht die overlegt met SRO en de gemeente over de ontwikkelingen bij de Haarlemse zwembaden.

Met name het parkeerbeleid bij het Boerhaavebad is hierbij
een speerpunt. Vanuit het bestuur is er bijvoorbeeld ingesproken bij de gemeenteraad, zijn politiek partijen aangeschreven. Helaas nog niets concreet uit voortgekomen, behalve dat
er terughoudend gehandhaafd wordt. Overleg is nog steeds
gaande.
Verder is er een gebruikersovereenkomst tot stand gekomen
m.b.t. het gebruik van het clubhuis.
Er wordt nog volop overleg gepleegd over de terugbetaling
van de, ten onterechte, betaling van huur voor het clubhuis.
Het wachten is op een voorstel van SRO, tot die tijd zijn
betalingen stopgezet.
VOG:
In 2015 is een start gemaakt met een VOG aanvragen voor
vrijwilligers. Dit is administratief een behoorlijke klus. Voornemen van het bestuur is hier gestaag mee voort te gaan tot
dat het helemaal in orde is.
Dit is een greep uit de zaken waarmee het bestuur zich in
2015 heeft bezig gehouden. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers weer hartelijk voor de inzet tijdens het afgelopen jaar!
Mirjam Otten
Johan Selles
Carry Smits-Muylaert
Monique van der Heide
Harrie van Geldorp
Sandra Hendriks

Jaarverslag leszwemmen
Werkgroep
Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten.
We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu.
De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest:
-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/later
Kitty Ungureanu
-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies
Mosterd-Luttikhuizen
Zo eens per 6 weken vergaderen we.
Beleid/Visie
We hechten veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit
van de lesgevers en daarmee van de zwemles. Dit wordt ons
ook van hogerop opgelegd.
We proberen zoveel mogelijk kader naar cursussen te laten
gaan. Nu het kader weet dat wij als zwemvereniging verplicht
zijn goed opgeleid kader te hebben, zien ze de noodzaak van
een opleiding in en zijn er gelukkig veel op cursus gegaan in
2015 (zie bij cursussen).
We willen meer jonge mensen met niveau 3 binnen de club
hebben. We hebben meerdere malen mensen ingeschreven

voor een cursus nivo 3, die dan steeds, vanwege te weinig
aanmeldingen, weer niet doorging.
Met meer nivo 3 kader, kunnen taken zoals die van Uurleider, ook eens door iemand anders gedaan worden. We zijn
heel blij met degenen die dat nu doen, maar meer opgeleiden
geeft ons meer flexibiliteit en mogelijkheden.
Het Junior-pro Uur, waar waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leszwemmen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, wordt redelijk goed bezocht, maar
vooral door kinderen die al lid zijn van 1 van de 3 sporttakken. Hoe we meer doorstroming krijgen vanuit het
zwem-ABC, blijft een aandachtspunt. Dit wordt op het voorzittersoverleg verder besproken.
Vanuit de NRZ/NPZ komt de eis dat we in 2018 moeten voldoen aan een aantal criteria om het huidige zwem A,B,C te
mogen blijven uitgeven.
Wij hebben in 2015 gezocht naar oplossingen hiervoor en
andere mogelijkheden. Na grondig onderzoek en overleg met
onze eigen achterban, is besloten om per 1-1-2016 te starten
met de KNZB zwemmethode SuperSpetters. Veel voorbereidingstijd is hier in gaan zitten.
Kader
We hebben in 2015 afscheid genomen van enkele lesgevers,
maar gelukkig ook nieuwe lesgevers mogen verwelkomen.
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Op zaterdagochtend hebben we op beide uren voldoende, en
voor een groot gedeelte opgeleid, kader staan. Veel kaderleden zijn nu met de opleiding bezig.
Op vrijdag bij het A,B,C, redden we het net met het kader.
Wel hebben we gelukkig iets meer mannen erbij gekregen,
een van de doelstellingen van vorig jaar.
Halverwege 2015 hebben we afscheid genomen van onze
uurleidster Marieke Muntinga-Scharp. Kitty Ungureanu heeft
haar plek ingenomen.
Op het Junior-Pro Uur zijn is Kitty ook uurleidster, Elise
Groenendijk doet hier de organisatorische zaken. 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 is nog bezig met elementair niveau 3.
In het najaar van 2015 is op de vrijdagavond in ons eigen
clubhuis nivo 2 leszwemmen cursus gestart. 7 Deelnemers
van DWT.
2 Kaderleden kwamen in aanmerking voor de verkorte cursus, die van 3 uur met enkele opdrachten. Eind 2015 zijn zij
een dag naar Den Haag geweest en begin 2016 verwachten
zij hun diploma te mogen ontvangen.
In 2016 willen we heel graag degene die (al heel lang) wachten op nivo 3 op cursus hebben. Wellicht gaan we die proberen in ons eigen clubhuis te organiseren.
In 2015 hebben we ook nog een interne cursus georganiseerd,
voor ons eigen kader.
Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het bad vol, de wachtlijst is
ca 1 jaar.
Op zaterdag in de Planeet liggen beide uren goed gevuld. Er
zijn wachtlijsten.

Het Junior-Pro Uur is best goed gevuld.
Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen
met vrijzwemmers.
Er is in 2015 3 keer afgezwommen voor A, B, C, waarbij de
volgende diploma's zijn uitgereikt:
A-diploma: 60x
B-diploma: 62x
C-diploma: 49x
En 2 keer voor zwemvaardigheid:
Zwemvaardigheid 1 diploma: 6x
Zwemvaardigheid 2 diploma: 2x
Zwemvaardigheid 3 diploma: 1x
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. Vanuit het Boerhaavebad kwam
vrijwel niemand.
De laatste les voor de zomervakantie mochten de ouders in
de Planeet meezwemmen met de kinderen in hun badje. Zo
kunnen de ouders ervaren wat de kinderen allemaal moeten
doen en kunnen de lesgevers de ouders instrueren hoe ze in
de vakantie hun kinderen GOED kunnen helpen hun slag te
verbeteren. Dit mede omdat we vaak zien dat na de vakantie
de kinderen opeens een compleet verkeerde slag hebben
aangeleerd.
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 van de
lesgevers.
Overig
Wij willen alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun
inzet.
Leszwemcommissie:
Sabine, Miranda, Sanne, Annelies en Kitty

Jaarverslag Clubhuiscommissie
Ook in 2015 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 2015 is er bij ons qua samenstelling niet veel veranderd. Iris Pethke is toegevoegd aan de bezetting. Verder is
de samenstelling van de commissie het zelfde gebleven, Femke Pabst is voorzitter, Mitchell Hupkens is vice-voorzitter,
Truus Muylaert is penningmeester, algemene leden zijn Mieke Goedkoop, Toos Goedkoop, Patrick Velthuis, Mariska ter
Horst en Elise Groenendijk. Ook kunnen wij Jeroen Loerakker ondertussen onderdeel van onze werkgroep noemen als
klusjesman. 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.
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Met ingang van januari 2014 is er de regeling dat alcohol pas
vanaf 18 jaar legaal is. Hier zijn we nog steeds heel bewust
mensen extra op aan het attenderen zodat dit goed gehandhaafd wordt.
Kader
Op dit moment hebben we een goed bezette werkgroep en
kunnen we zeggen dat 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, junior
pro, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn we ook
geopend.

ten zijn het sportgala, bierproeverij, pubquiz, kerstfeest 16+
en het pinksterfeest.
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
Ook het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Zo zijn de lamellen die
altijd donderrood waren vervangen voor frisse witte lamellen.
Er zijn 2 rolluiken vervangen, die nu elektrisch open en dicht
gaan. Daarnaast natuurlijk alle klusjes in en om het clubhuis
die Jeroen Loerakker altijd voor zijn rekening neemt. Jeroen,
ook hierbij, nogmaals bedankt! Ook zijn we weer 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.
Femke Pabst, Voorzitter

Een aantal keer per jaar hebben we speciale activiteiten voor
de jeugd zoals bijvoorbeeld het jeugd kerstfeest. Andere fees-

Jaarverslag Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2015 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Belinda Leurs
Inge Romeijn
John van Schie
Linda Visser
Monique de Graaff (tot september 2015)
Beleid
Als doelen voor 2015 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 2015 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk
Nicole Dijkman
Francisca Pot
Merel Visser
Ook zijn er in 2015 weer een aantal ouders actief geweest als
ondersteuning van de trainers:
Astrid Scharbatke
Belinda Leurs
Berlinda Kerkhof
Ferenc Weltz
Miranda Burger
Monique de Graaff
Ook de senioren- en juniorenzwemsters helpen regelmatig
mee met training geven.
Ferenc Weltz is begonnen aan de trainer 2 cursus voor synchroonzwemmen.
Nynke Muller heeft de cursus voor scheidsrechter met positief resultaat afgerond.
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Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2015 was 33. We hebben het
jaar afgesloten met 30 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2015.
Iedereen heeft goed haar best gedaan.
Aan de Synchro Masters Bokaal 2015 te Hoofddorp op 24 en
25-01-2015 hebben een solo (Elise) en een duet (Elise en
Natasja) deelgenomen in de categorie 25-29 jaar namens
DWT.
Ook is er deelgenomen aan de Synchro Beat te Eindhoven op
27 en 28-06-2015 door DWT.
Hannah, Chantal en Silke hebben in de Age II categorie deelgenomen en Charissa in de Age I categorie.
Een prima resultaat van het harde werken van de zwemsters

en de trainsters.
Evenementen en activiteiten
Naast de Synchro Masters Bokaal en de Synchro Beat is er
door de zwemsters deelgenomen aan de Regio MidWest
competitie, de Miniregio competitie en de Interregio competitie. We hebben zelf ook wedstrijden in De Planeet georganiseerd namens de Regio.
Ook onze jaarlijkse demonstratie en Onderlinge wedstrijd
stonden op het programma.
Overig
2015 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters,
trainsters, juryleden, ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT. Iedereen hartelijk bedankt daarvoor !!

Jaarverslag Waterpolocommissie
Hieronder volgt het jaarverslag van de polocommissie waarin
het reilen en zeilen van het jaar 2015 uiteen zal worden gezet.
Polocommissie
Net als in 2014 is de formatie van de polocommissie ook in
2015 gewijzigd. Berber Smit heeft na een jaar besloten toch
niet door te gaan als constante vrijwilliger. Wel heeft zij haar
hulp aangeboden om te helpen bij diverse activiteiten. Ook
David de Loor heeft na jaren vrijwilligerswerk de polocommissie verlaten. Zijn jaren ervaring is nog steeds een gemis.
Mascha Bakker heeft zijn jeugdcoördinatortaken overgenomen en de polocommissie is naarstig op zoek gegaan naar
een herenaanspreekpunt. De polocommissie dankt beide waterpoloërs voor hun vrijwillige inzet om de waterpolocompetitie en alles wat daar omheen georganiseerd moet worden te
laten slagen.
In september is Rob Goedkoop tot de commissie toegetreden.
Hij is verantwoordelijk voor het herenbeleid en de aansluiting van de jeugd naar herenselectie, hij is contactpersoon
van de herentrainer, -aanvoerders en spelers. De commissie
en taakverdeling ziet er als volgt uit:
Dolf Pethke:
voorzitter, scheidsrechterszaken
Sabine Govers:
secretaris, baddienstcoördinator
Mascha Bakker:
jeugdcoördinator, penningmeester
Rob Goedkoop:
herenaanspreekpunt
Annette Lagendijk: damesaanspreekpunt
Roselijn Verbruggen:evenementencoördinator
Uitslagen april 2015 (einde seizoen 2014-2015)
Sommige eindstanden waren niet heel verrassend, maar alsnog het noemen meer dan waard zoals de kampioenschappen
van twee jeugdteams: pupillen <11 en aspiranten <15. De
kampioenschappen zijn dan ook uitbundig gevierd met bloemen, bubbels en medailles. Pup. <13 is op een mooie 3e
plaats geëindigd.
Heren 1 moest helaas degraderen naar de tweede klasse van
de Regio MidWest. Hierdoor zijn zij in dezelfde klasse als
Heren 2 terecht gekomen. Heren 2 is in de middenmoot ge-

eindigd op de 6e plek. Heren 3 is 2e geworden. In de seniorencompetities promoveren de nr. 1 en nr. 2, waardoor Heren
3 eveneens in de tweede klasse terecht is gekomen. In seizoen 2015-2016 spelen Heren 2 en Heren 3 bij elkaar in een
competitie en Heren 1 speelt in een parallelle competitie.
Heren 4 is netjes in het midden geëindigd op de 6e plek en
Heren 5 is op de 3e plaats geëindigd. Tijdens de competitie
waren niet alle Heren 5-spelers even enthousiast om het seizoen 2015-2016 door te gaan met polo. Uiteindelijk hebben
ze het toch naar hun zin gehad met elkaar en is de polocommissie blij te mogen melden dat Heren 5 ook voor dat seizoen zal worden ingeschreven. Dames 1 is niet gedegradeerd
en is geëindigd op nr. 9 van de 12 (de onderste 2 degraderen
naar een lagere klasse). Dames 2 is geëindigd op de 10e
plaats.
Jeugd
In 2014 was sprake van een bovengemiddelde ledengroei op
de jeugdafdeling waterpolo en dat is ook in 2015 te merken
in het water. Vanaf september 2015 zijn vooral het onder
11-team met 10 spelers en het onder 13-team met 12 spelers
goed gevuld met enthousiaste jeugd. In totaal hebben we op
dit moment 42 jeugdleden bij de waterpolo.
Terwijl in seizoen 2014-2015 aspiranten <15 kampioen werd,
was het voor seizoen 2015-2016 helaas niet mogelijk om hen
opnieuw in te schrijven. De meesten waren te oud en stroomden door of hadden blessures opgelopen en was er te weinig
aanwas vanuit pupillen <13. Ondertussen zijn er wel een
hoop nieuwe inschrijvingen geweest waardoor wij verwachten dat dit wel mogelijk zal zijn voor de competitie van
2016-2017. De meiden van asp. <15 zijn per september 2015
doorgestroomd naar het combinatieteam asp. <17 met speelsters van VZV en ZV Haerlem. Hierdoor kunnen de meiden
met leeftijdsgenoten op niveau blijven spelen.
Als afdeling waterpolo zijn wij ontzettend blij met zo veel
jeugd. Toch brengt het ook uitdagingen met zich mee. De
beschikbaarheid van kwalitatief kader is beperkt, maar met
behulp van coachende ouders en welwillende clubleden is het
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gelukt om voor alle teams goede trainers en coaches te vinden. Via deze weg willen wij hen dan ook hartelijk bedanken:
zonder deze mensen was dit niet mogelijk geweest om zo'n
grote groep jeugd te laten waterpolo 'en bij DWT!
Afgelopen jaar hebben de jeugdteams het erg goed gedaan.
Begin dit seizoen is echter een groot deel van de jeugd naar
andere teams doorgestroomd. Hierdoor gaat het dit seizoen
iets minder goed. Toch weten alle teams nog in de middenmoot van de competitie te blijven met een 6e tot 8e plaats.
Hopelijk kunnen we tot het einde van het seizoen 2015-2016
volhouden, maar aan ieders enthousiasme zal het niet liggen!
Wat betreft het kader voor pupillen <11 hebben zich in september 2015 veranderingen voorgedaan. De trainingen van
Paul Zuiderduin zijn overgenomen door Stefan Woolthuis en
het coachen was onder leiding van Sander Groenendijk. Pupillen <13 hebben dezelfde trainers, Ivo Pabst en David de
Loor, behouden alsook de coaches Nicole van Balen en Peter
Broekens. Bij minipolo is Femke Pabst gestopt, maar hebben
Iris Pethke en Maegan Muylaert de trainingen voortgezet. De
trainigen van asp. meisjes <17 is onder leiding van ZV Haerlem.
Voor 2016 zal het weer een uitdaging worden om de teamindelingen en het bijpassend kader rond te krijgen. Als polocommissie zijn wij hierover wel al aan het brainstormen. Ook
was dit het eerste seizoen dat Mascha Bakker de functie
jeugdcoördinator op zich heeft genomen. Dit is echter een
functie die niet zo goed bij haar past. Wij zijn daarom bezig
een nieuwe jeugdcoördinator te werven. Veel uitdagingen dus
de komende maanden, maar we zullen ons uiterste best doen
om alles voor onze leden tot een goed einde van het seizoen
te brengen.
Dames
De damessector heeft in 2015 twee nieuwe trainers mogen
ontvangen. De toenmalige trainer Frank Muijlaert heeft aan
het eind van het seizoen 2014-2015 besloten om te stoppen
met training geven en coachen. De redenen hiervoor waren
een te druk privé leven en zijn fysieke gezondheid.
Het seizoen 2015-2016 is gestart met twee dames teams.
Johan Selles is trainer en coach van dames 1 en Danny van
Zoen is coach en trainer van dames 2 geworden. Beiden hebben o.a. als doel het niveauverschil tussen dames 1 en dames
2 te verkleinen. De reden om te kiezen voor twee trainers
vloeit voort uit de behoefte van de dames om op eigen niveau
de kwaliteiten uit te kunnen breiden.
In het seizoen 2015-2016 zullen verschillende meisjes aspiranten meespelen met diverse dameswedstrijden om de meisjes te laten wennen aan dameswaterpolo, zodat zij volgend
seizoen gelijkmatiger kunnen doorstromen naar de dames. De
meisjes aspiranten zijn, na hun eigen trainingstijd, uitgenodigd om met de dames mee trainen. Hier wordt veelvuldig
gebruik van gemaakt.
De twee damesteams weten elkaar goed te vinden, waardoor
een goede en sportieve sfeer aanwezig is. De trainingsopkomst is naar tevredenheid. Mariska ter Horst assisteert Danny van Zoen bij de trainingen en coaching van dames 2.
Heren
Voor wat betreft de herenteams is er ten eerste goed nieuws
te melden voor het seizoen 2015-2016: Heren 1 gaat hoogstwaarschijnlijk kampioen worden en zal na tweemaal degrade-

ren weer eens promoveren. H1 staat sinds het seizoen
2015-2016 onder leiding van Peter Schoberer en dat doet hij
met veel passie en bevlogenheid. Hij verzorgt de trainingen
voor de herenselectie en coacht de H1 wedstrijden. Ronnie
Westerhoven & Rob Goedkoop zijn vanuit H2 in H1 gaan
spelen. Er wordt goed getraind het team raakt steeds meer op
elkaar ingespeeld en dit alles resulteert dus nu al in een mooie plaats op de ranglijst. Ondertussen worden er al plannen
gemaakt voor de voorbereidingen op het volgende seizoen
2016-2017, want het is de bedoeling dat dit team verder groeit en dat het volgende seizoen er weer een mooie prestatie
wordt neergezet.
Heren 2 staat 4e en gaat voor een mooie plaats in de top 3.
Dit team staat in ieder geval veilig. H2 traint met enige regelmaat mee met Peter of wordt als vanouds geregeld door de
aanvoerder Eddy Roosen. Ronnie Westerhoven staat bij
thuiswedstrijden regelmatig als coach op de kant.
Heren 3 speelt in dezelfde poule als H2 maar staat dit seizoen
wel 3 plekken lager (7e) op de ranglijst. Het team speelt lekker zijn wedstrijdjes en pakt af en toe een puntje mee. De
wedstrijden fungeren voor dit team tevens als training dus
over het algemeen pakt dit team de meeste punten in de laatste deel van het seizoen.
Heren 4 staat op de 10e en tevens laatste plaats. Dit team
mist Marcel Velthuis die tegenwoordig zijn wedstrijden speelt in het 1ste. Daardoor worden er wat minder doelpunten
gemaakt en moeten de overige spelers allemaal wat meer
geven. Mede op verzoek van dit team is er een extra trainingsuur op de vrijdagavond in de Planeet beschikbaar gekomen. Een aantal spelers maakt hier regelmatig gebruik van en
hopelijk werpt dit binnenkort zijn vruchten af en kan er misschien nog wel een paar plaatsjes op de ranglijst gestegen
worden. Daarnaast is het de bedoeling dat het team volgend
seizoen, door meer samen te trainen, zich beter in de competitie kan handhaven en er weer wat wedstrijden gewonnen
gaan worden.
Op de weg naar boven komen zij Heren 5 tegen want die
staan in de zelfde poule momenteel 9e. Dit team heeft op
papier 17 spelers, dat lijkt veel maar in praktijk is dat voldoende. Met name de eerste wedstrijden van de competitie
waren de vier nieuwkomers, doorgestroomd van de aspiranten <15, van harte welkom, omdat de oude garde niet behoorlijk aanwezig was. Patrick, Boris, Milo en Jannes doen goed
hun best en spelen lekker mee met dit team. H5 heeft deze
spelers goed opgevangen en zorgen ervoor dat zij veel ervaring op doen. Naast de wedstrijden trainen zij mee met de
herenselectie.
Vrijwilligers
De waterpolocommissie wil alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet in 2015. 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.
Scheidsrechters
Trots zijn we op het enorme aantal wedstrijden dat scheidsrechters van DWT fluiten. Raymond Velthuis, Tim Klein,
Ronald Stricker, Simon Lagendijk, Marius Bakker en Marcel
Ox hebben wederom goed hun best gedaan.
Van 2 t/m 11 oktober heeft de 'Week van de scheidsrechters'
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in Nederland plaatsgevonden. Dit initiatief komt vanuit de
KNZB en alle verenigingen dragen daar op eigen wijze hun
steentje aan bij. De polocommissie heeft tijdens die week de
scheidsrechters in het zonnetje gezet middels een borrel in
het clubhuis en overhandiging van een bijzonder fluitje (bierglas). Tijdens de wedstrijden werden de scheidsrechters voorzien van een heerlijke versnapering. Ook in 2016 zal de polocie wederom aandacht schenken aan de speciale week.
Omdat ze het hele land rondreizen en geen wedstrijden van
de eigen vereniging mogen fluiten, is het makkelijk om te
vergeten wat deze scheidsrechters allemaal doen. Daarom
speciale dank voor alle DWT-scheidsrechters, omdat zij er
samen voor zorgen dat wij allemaal onze wedstrijden kunnen
poloën.
W-juryleden
Inmiddels is bijna elk seniorenlid in het bezit van een zogenaamd W'tje, waardoor zij jury kunnen zijn bij de thuiswedstrijden. Superfijn, want nu komt het tafelen niet steeds neer
op dezelfde personen. Uiteraard blijven we ernaar streven dat
alle nieuwe (16+)-leden ook snel hun W'tje binnenhalen. Dit
betekent dat in 2016 weer een aantal jeugdleden een cursus
kunnen gaan volgen. Daarom zal aan het begin van het seizoen 2016-2017 een W-cursus worden georganiseerd in het
clubhuis van DWT. Ook jeugdouders en de senioren die nog
geen W-tje hebben, zouden zich ook hiervoor kunnen inschrijven. Houd het clubblad, de website en Facebook in de
gaten.
Evenementen/activiteiten
Zoals elk jaar hebben we veel activiteiten en evenementen
georganiseerd. Sommigen terugkerend en bijna niet weg te
denken zoals het Pinkstertoernooi en het minipolotoernooi.
Als een soort teambuilding heeft vrijwel elk team wel een
uitje in het verschiet; begin maart waren alle dames uitgenodigd om een potje te tennissen. Tennissen met het thema
"Eigthies", gekleed in Eigthies outfit gingen ze door de hal.
Aansluitend een heerlijk saté buffet verzorgd door de Fablo
tennishal. Super gezellig en een week spierpijn.
Begin april is in samenwerking met ZV Haerlem, VZV,
ZPCH en DWT een waterpolo clinic georganiseerd voor de
jeugd onder de 13 en 15. Ton van Gemert heeft daar de spelregelquiz gegeven en Rafael Pires heeft een work-out gegeven. Verder zijn er nog diverse workshops gegeven, o.a.
zwemtraining, waterpolotraining, etc.
Omdat het Peter Rienstra-jeugdtoernooi zo leuk was verlopen
in 2014, hebben we besloten om hier een terugkerend toernooi van te maken speciaal voor de jeugd onder de 11 en 13.
Het toernooi is vernoemd naar Peter Rienstra die in april
2014 is overleden. Peter heeft b ehalve als
DWT-scheidsrechter ook altijd veel voor de jeugd gedaan als
vrijwilliger en hij was DWT'er in hart en nieren. Zondag 10
mei werd de eerste wedstrijd officieel geopend door zijn
vrouw Lia Rienstra, samen met haar dochter en kleinzonen.
Een heel bijzonder en mooi moment. Het toernooi is goed
verlopen en was erg goed bezocht. Kinderen hebben met
plezier gespeeld en bij elk 25ste doelpunt kregen zij een taart, net als ons Pinkstertoernooi. Alle mama's en oma's kregen
gratis koffie en een roze koek omdat het ook nog eens Moederdag was. Voor volgend jaar proberen we een wat uitgebreider aanbod te geven qua eten en drinken, dat werd name-

lijk wel gemist.
Het Pinkstertoernooi dat werd gehouden op 24 en 25 mei is
ook zo'n evenement wat niet is weg te denken bij onze vereniging. Dit jaar was er ook weer gelegenheid om te blijven
kamperen voor de bezoekende ploegen. De ruimte wordt wel
steeds kleiner vanwege de nieuwbouw om het zwembad. Het
toernooi is goed verlopen en de sfeer was goed, mede te
danken aan de goede organisatie en door het goede weer.
Buiten was genoeg gelegenheid om te chillen, wat te eten en
te drinken. Voor muziek was er ook voor ieder wat wils: DJ
Strijkplank en zijn vinyl platen, DJ Beat en DJ Kes zorgden
voor de juiste toon op het juiste uur. Het waterpolo zelf (je
zou bijna vergeten dat we dat ook nog doen) ging goed. Binnen in het zwembad was een gezellige sfeer en de taarten
vlogen eruit. Via een livestream kon je de wedstrijden binnen
in het clubhuis volgen.
Voor de jeugd hebben we elk jaar een afsluitingsuitje. De
minipolo zou naar De Veilige Haven gaan op 13 juni. Deze
ging helaas niet door wegens te weinig aanmeldingen.
Voor alle minipoloërs wordt er elk jaar een toernooi georganiseerd. Ons eigen minipolotoernooi geven we altijd in De
Planeet. Dit omdat er in ons eigen zwembad helaas te weinig
badwater is. Zondag 25 oktober was het een gezellige drukte,
want er kwamen veel bezoekende verenigingen. Kinderen,
coaches en ouders waren reuze-enthousiast. De samenwerking tussen SRO, ZV Haerlem en het winkeltje verliep soepel. Er waren veel vrijwilligers om te zorgen dat alles prima
verliep. Onze eigen jeugdscheidsrechters hebben gefloten en
dat ging erg goed, leuk om te zien hoe de oudere jeugd klaar
staat voor de jongeren.
Griezelen voor de jeugd onder de 11, 13 en 15 jaar dat kon
met de Halloween film avond op 1 november. Direct na de
training een enge film gekeken "De Griezelbus" ook mochten
Kinderen geschminkt / griezelig verkleed komen. Onder de
film kregen ze allemaal enge hapjes, slijmerige ogen, bloedsoep en broodjes met afgehakte vinger.
Jeugdkamp 19 vrijdag t/m 21 zondag juni
Dit jaar zijn we voor het eerst naar het scouting terrein geweest in Bentveld . De kinderen werden dit jaar door ouders
zelf gebracht en gehaald in tegenstelling tot de afgelopen
jaren. Het was een heerlijk terrein en alles was aanwezig:
speelvelden en bosjes om in te struinen. We konden kampvuur maken en ons kampeerplek lag redelijk centraal. Er zijn
veel spelletjes gedaan en de leiding was ruim aanwezig. Ouders hebben voor het de eerste avond voor het eten gezorgd
en wij konden daar meerdere dagen van eten :. Één nadeel
was dat in dit bosrijke gebied veel teken waren en achteraf
bleek dat ook veel kinderen teken hadden .
Jeugd Kerstuitje zondag 20 december
Deze keer gingen we schaatsen bij de schaatsbaan. Er waren
29 kinderen en het leuke was dat er van alle zwemtakken
kinderen aanwezig waren. Er waren 3 begeleiders aanwezig,
waarvan 1 actief (Peter van de Bor) mee deed en de anderen
waren aan de kant aanwezig. Er werden 2 schaats-clinics
gegeven, de jongeren tot 10 jaar kregen een clinic schaatsen
en de ouderen een clinic ijshockey. Voor de clinic en daarna
was er nog tijd om vrij te schaatsen. Tussendoor nog een
koek en zopie. De activiteit werd afgesloten met patat en
limonade in een privé ruimte. Kinderen werden weer door
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hun ouders opgehaald.
Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar; een resultaat
van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en natuurlijk de
hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DWT een
warm hart toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een
ieder die meegeholpen heeft. En in het bijzonder bedanken

wij de scheidsrechters, supporters, de ouders van minipoloers, pupillen en aspiranten die halen en brengen, aanmoedigen en troosten en een echt clubgevoel weten te creëren.
Mascha Bakker, Rob Goedkoop, Annette Lagendijk, Dolf
Pethke, Roselijn Verbruggen en Sabine Govers

Jaarverslag Wedstrijdzwemmen
Werkgroep
De zwemwerkgroep bestaat eind 2015 uit zes leden. Dit is
hetzelfde aantal als het jaar ervoor. Emma Wagner is gestopt
en Isabella Peerenboom heeft haar taken overgenomen.

dagochtend en zondagavond trainingen zijn langer geworden.
De zwemuren zijn daardoor niet meer zo vol, waardoor er
meer aandacht gegeven kan worden aan de techniek van de
zwemmers.

Voorzitter:
Ahmed el Attar
Secretaris:
Inken Wemheuer
Wedstrijdsecretaris: Yvette Roozen
Penningmeester:
Isabella Peerenboom
Official Functionaris:Wouter van der Bor
Lid
Arie Camphens

2.3 Kader
De werkgroep staat er weer uitstekend voor, met voldoende
werkgroepleden, die de taken kunnen oppakken.
Bij de Jury leden zijn de heren Vasshoey, Weerts en Wender
geslaagd voor Tijdwaarnemer 4 en zijn de heer Douwa en
Mevrouw Peerenboom geslaagd voor hun Jury Secretariaat.
Zij mogen nu de administratie bij een wedstrijd doen.

2.2 Beleid
Er is een nieuw beleidsplan geschreven voor 2015-2018. We
wilden hierin onze ideeën neerzetten voor de komende jaren,
zodat iedereen weet waar we naar toe werken. En daarbij
willen we een leuke tijd met elkaar hebben.
Een paar jaar terug was het beleid vrij simpel: "overleven".
Nu staan we er goed voor en moeten we "luxe" problemen
oplossen zoals:
•
Te weinig badwater op de avonduren
•
Het behouden van talent
Het is tijd om de volgende stap te nemen in onze ontwikkeling. We hebben veel talenten rondlopen en die willen we zo
goed mogelijk gaan begeleiden om het beste uit hun zwemcarriëre te halen.
Dit willen we doen zonder onze DWT kernwaarde " plezier
geeft zicht op prestatie" aan te tasten. We hebben veel plezier
en de prestaties zijn er nu ook. Om iedereen zowel een mooie
tijd te geven en daarnaast te presteren, gaan we stap-voor-stap een aantal zaken in de komende jaren veranderen of verbeteren. Om de huidige groei, van 10 zwemmers extra per
seizoen aan te kunnen en daarbij het niveau vast te houden,
hebben we meer badwater nodig, zullen de wat oudere zwemmers meer op de ochtenduren moeten gaan trainen, zal de
organsatie mee moeten groeien en kunnen we na gaan denken
over activteiten voor specifieke doelgroepen.
In 2013 waren er 65 leden. In 2014 waren het er 80. Eind
2014 hebben we 94 actieve leden. Dat zijn er weer 14 meer
dan het jaar ervoor. De stijging van elk jaar 10 leden erbij
blijft doorzetten.
Als eerste punt van het beleid meer badwater is er met dank
aan het bestuur en andere sporttakken nu training op de vrijdagavond. We hebben nu 2 banen op de vrijdag en de zater-

Hiras Ferrandino, Hanne Keijzer en Arie Camphens zijn geslaagd voor hun zwemtrainer 2 diploma. Daarnaast is Elise
Groenendijk trainer op de maandagavond geworden, zodat er
overlap is vanuit het leszwemmen en junior pro.
2.4 Resultaten
Na het Kampioenschap in 2014 zijn we in 2015 zijn we weer
gepromoveeerd. De zwemploeg is gepromoveerd naar de
landelijke C-klasse. Het is meer dan 25 jaar geleden dat
DWT zo hoog zwom. We zijn tweede geworden in de District 1 en zijn bij een optelling van de 5 beste nummers twee
en de 5 langzaamste uit de C-klasse behoorden we bij de top
5 en dwongen we zo promotie af.
Overige prestaties:
•
KNZB Slottoernooi: 1e landelijk van alle districten
(team van 20 zwemmers)
•
NK achtervolging: 2e (Michel, Bido, Odette en Jeffrey)
•
NJJK winter: Ouassima
•
NJJK zomer: Ouassima, Miquel
•
Nationale Minioren Jaargang finales winter: Kenan
(1x zilver, 1x brons)
•
Nationale Minioren Jaargang finales zomer: Kenan
(geen resultaten; zwembad kapot)
•
NK 10km Open water: Jeffrey
•
NK Masters korte baan: Bertjan, Jeffrey en Corine
•
NK Masters langebaan: Jeffrey, Anouk en Corine
•
NK Senioren korte baan: Jeffrey, Anouk
•
28 clubrecords, verbeteringen van eigen niet meegeteld door Anouk, Kenan, Ouassima, Kitha, Miquel,
Jeffrey
•
13 medailles winter regio kampioenschappen
•
13 medailles sprint regio kampioenschappen
•
24 medailles zomer regio kampioenschappen
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•
•

5 medailles minioren regio kampioenschappen
Zilveren Prestatiemedaille voorJeffrey (top 10 Open
water) en Bronzen Prestatie medailles voor Kenan
(top 10 landelijke ranglijst),

2.5 Evenementen en activiteiten
In 2015 hebben we voor de 29e keer het twee-daagse Paastoernooi georganiseerd. Er waren per dag ongeveer 200 deelnemers, die van ongeveer 20 verengingen kwamen. Dit jaar
waren er twee verenigingen uit Duitsland (Osnabruck en
Werdohl) en een nieuwe vereniging uit Nijmegen. Ook zijn
we een nieuwe traditie begonnen om 1000m vlinderslag te
zwemmen. Dit jaar op de eerste zondag van het nieuwe jaar.
Hanne, Daphne, Roland, Jeffrey en Peter hebben hem dit jaar
gezwommen.

We zijn met 9 zwemmers naar het tweedaags toernooi in
Werdohl geweest. Dat was twee dagen heerlijk kamperen in
het mooie Sauerland.
Ook zijn we met de A+ selectie op trainingskamp in Einhoven geweest. Daar is twee dagen hard getraind en
film-analyses gedaan. Ook kwamen in oktober Sebastiaan
Verschuren en Joost Reijns langs voor een clinic. De clinic
en trainingskamp zijn tot stand gekomen door sponsorgeld
(Corendon en Edelstaal).
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.

85 jarige Jubileum evenementen.
Op 30 december 2015 is het precies 85 jaar geleden dat
Zwemvereniging De Watertrappers (DWT) uit Haarlem is
opgericht. Dat betekent een mooi jubileum voor de club! De
club, met als thuisbasis het Boerhaavebad, viert dit jubileum
het hele jaar met verschillende evenementen voor jong en
oud.
De jubileumcommissie is samengesteld uit leden van de verschillende sporttakken en een vertegenwoordiger van het
bestuur. Wij hebben ons in 2015 bezig gehouden met de
voorbereidingen voor het jubileumjaar.
Het jubileumjaar begint op de officiële verjaardag van de
club: op 30 december 2015. De evenementen bestaan uit o.a.
een quiz, zwemwedstrijden (in de vorm van 'de DWT Spelen'), een feest, speurtocht en een ludieke actie waarbij zoveel mogelijk leden samen 85 kilometer gaan zwemmen.
Ook de oud-leden worden in het zonnetje gezet: in september
wordt er een reünie georganiseerd.
Ook alle overige activiteiten in 2016, zoals de jaarlijkse
Paas- en Pinkstertoernooien zullen in het teken staan van het

85-jarig jubileum. Deze mijlpaal zal niemand ontgaan!
Zo was er de DWT pubquiz 30 december.
Voor alle leden en oud leden van DWT. Ter ere van DWT's
85 verjaardag is er een pubquiz georganiseerd . De quiz was
samengesteld door Ton van Gemert en Frank Muijlaert met
allemaal vragen die te maken hebben met de vereniging en de
zwemsporten die wij beoefenen. Van het heden en nu. De
avond werd zeer goed bezocht en was echt verrassend leuk,
mensen waren erg enthousiast. En er werd nog lang over
nagepraat/gediscussieerd.
Wij hebben veel zin in de overige activiteiten in 2016 en
hopen op een overweldigende deelname!
Roselijn Verbruggen
Dana Ungureanu
Aurora Piers
Mariska ter Horst
Carry Smits-Muijlaert
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Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Miriam Otte (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.
Zwemvaardigheid)
Contact:
Elise Groenendijk
junior-pro@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

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
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
vrijdag
18.30 - 19.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30
donderdag 18.00 - 19.00
vrijdag
19.30 - 20.00

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
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

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
Junior 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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