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Leszwemmen
Vrijdag

3-mrt

Vrijdag

10-mrt

Vrijdag

17-mrt

Vrijdag

24-mrt

Vrijdag

31-mrt

Uitzoeken, met kleren
aan
Oefenen met kleren aan
Oefenen met kleren aan
Afzwemmen, oefenen
met kleren

zaterdag

4-mrt

zaterdag

11-mrt

Uitzoeken, met kleren
aan
Oefenen met kleren aan

zaterdag

18-mrt

Oefenen met kleren aan achterste
bad

zaterdag

25-mrt

Afzwemmen

Let op: zaterdag 25 maart is het afzwemmen. Voor alle kinderen die niet mogen
afzwemmen is er die zaterdag GEEN zwemles.

Spelregelvraag 23
Dit keer gaan we een artikel behandelen dat van invloed is op
de artikelen m.b.t. gewone- en
uitsluitingsfouten.
Ik ga een aantal situaties beschrijven. Aan u de taak te oordelen als een scheidsrechter.
Wit is in de aanval en blauw is
daardoor de verdedigende partij.

plotsklaps stil komt te liggen.

Situatie 1: wit heeft een break
waarbij wit 9 met de bal alleen
op het goal van blauw afkomt.
Blauw 3 trekt tijdens het zwemmen hard aan wit 7 zodat deze

Situatie 3: wit heeft een break
waarbij wit 9 met de bal op het
goal van blauw afkomt. Blauw 3
zwemt vlak achter wit 9. Blauw
3 raakt daarbij constant de benen

Situatie 2: wit bouwt een aanval
op waarbij wit 9 met de bal op
de midvoorplaats ligt. Blauw 3
trekt tijdens het op zwemmen
van wit 7 aan het been van wit 7
zodat deze speler plotsklaps stil
komt te liggen.

van wit 9. Uiteindelijk, in het
vijf meter gebied, raakt wit 9 de
bal kwijt aan blauw 3.
Situatie 4: wit bouwt een aanval
op waarbij wit 9 met de bal op
de midvoorplaats ligt. Blauw 3
ligt midachter. Wit 9 zet blauw 3
weg waarbij blauw 3 de arm van
wit 9 vastpakt.
Wat zou u doen in deze situaties
als u de fluit in uw mond hebt.
Fluit niet te snel, maar wacht
ook niet te lang.

Van de polocommissie
Van de voorzitter
Februari was een korte maand
met veel regen en hevige storm.
Zo ook voor de polocommissie,
stormachtig. In april is de algemene leden vergadering en verwacht men de jaarverslagen. Ons
jaarverslag is verderop in het

clubblad te lezen. Lees hem
goed door en bij deze hopen wij
jullie ook te zien bij de algemene leden vergadering. Iedereen is
van harte welkom. Hier kunt u
ook vragen stellen naar aanleiding van het jaarverslag. We
zijn ons flink aan het beraden

voor het jaarlijkse sportgala, wie
zijn de genomineerde dit jaar en
welke in welke categorie? Dat
lees je volgende maand. De
voorbereidingen voor Pinkstertoernooi zijn ook van start gegaan, dit jaar zal de jeugd van
onder de 11 en 13 de aftrap
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(worp) geven met hun eigen Peter Rienstra jeugdtoernooi. En
in de middag zullen de senioren
het overnemen tot maandagmiddag.
Ook goed nieuws is dat er twee
nieuwe polocommissieleden zijn
toegetreden. Puck van der Vossen zal de functie van damesaanspreekpunt op zich nemen.
Puck speelt sinds dit jaar in Dames 1. Ben je nieuwsgierig naar
Puck? Verder op stelt zij zich
voor. En Lloyd Muijlaert , voor
vele onder ons al een bekende

W-cursus
Er komt weer een W-cursus, wij
polocie hebben besloten dat iedereen vanaf 16 jaar verplicht is
om deze cursus te volgen. Ook
ouders van de jeugd zullen wij
uitnodigen om deel te nemen.
Het is een cursus van twee avonden en een examenavond. Als je
deze cursus haalt dan mag je
achter het tafeltje en dan kun je
de 30 sec. regeling bijhouden, de
display van de klok bedienen en
op de Ipad het wedstrijdformulier invullen. Om je W-tje te be-

DWT-er zal ook onze commissie
komen versterken. Lloyd zal als
algemeen lid te werk gaan en
voornamelijk zich met de jeugd
bezig houden.
Puck en Lloyd, van harte welkom bij de polocommissie.
De Polocommissie is nu op volle
bezetting en ziet er als volgt uit:
Dolf Pethke : voorzitter,
scheidsrechterszaken
Mascha Bakker : secretaris, penningmeester
Roselijn Verbruggen :

jeugdcoördinator, jeugd
evenementencoördinator,
Rob Goedkoop : herenaanspreekpunt
Puck van der Vossen : damesaanspreekpunt
Jorrit Bakker : public relations
Hugo Metten : algemeen lid,
deeltaken secretaris
LIoyd Muylaert : algemeen lid,
deeltaken jeugd
Paul Zuiderduin : algemeen lid
Sportieve groeten,
Dolf Pethke.

houden ben je verplicht om twee
keer per seizoen dus in totaal
vier keer per jaar achter het tafeltje te zitten. Waarom stellen
wij dit verplicht? Het is voor je
medespelers fijn dat niet altijd
dezelfde personen achter het
tafeltje moeten zitten. We zien
nu vaak dezelfde personen zitten. Ook bij de jeugd is het fijn
als er ouders zijn die bekwaam
zijn, omdat zij er toch ook vaak
al zijn om naar hun kinderen te
kijken.

Clubkleding

laten prikken, willen we het dit
jaar samenvoegen. De jeugd onder de 11 en 13 zullen van 11.00
uur tot ongeveer 14.00 uur spelen en zal daarna het stokje
overdragen aan de senioren. De
mini 's doen niet mee aan dit
toernooi, zij hebben hun eigen
toernooitjes. En de aspiranten <
15 mogen meespelen met H4 als
zij dat willen.
De pupillen onder de 11 en 13

gaan trouwens reuze goed in de
competitie, beide staan ze op de
2de plaats COMPLIMENTEN!
De kinderen trainen er keihard
voor en de trainingen worden
ook goed bezocht.

Zoals al bekend is gemaakt kan
de clubkleding besteld en op
gehaald worden bij Huijgsport.
Hoe leuk en indrukwekkend zou
het zijn als alle teams in de
zelfde kledij het zwembad binnen treden.

Agenda
• 8 april DWT Sportgala
• 4 en 5 juni DWT Pinkstertoernooi

Polo Jeugd
Er is niet zo veel te vertellen
over de jeugd, dit komt mede
door de vakantie.
Het grote nieuws wat we wel al
vast kunnen vertellen is dat het
Peter Rienstra jeugd toernooi
samen gaat met het senioren
Pinkstertoernooi dit jaar. Het
Pinkstertoernooi is al heel wat
jaren een veel besproken en succesvol toernooi. En om de jeugd
daar ook een graantje van mee te

Wijziging wedstrijd.
25 maart 30280 dwt DG5x5 WZ&PC DG5x5 Boerhaavebad,
Haarlem 19.25 uur wordt verplaats naar zondag 9 april.
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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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Polo Heren
Bij Heren 1 heeft Ronnie Westerhoven het aanvoerders stokje
overgedragen aan Pim Hendriks.
Dit team ligt nog steeds op koers
voor de nr. 1 plek en de daaraan
gekoppelde promotie naar de
Bond. Kom gezellig naar de
wedstrijden kijken want het gaat
er nu echt om! Heren 2 staat
rotsvast op de 5e plek. Uitschieter de afgelopen periode was de
wedstrijd tegen de Ham 4. Deze
wedstrijd werd thuis met 10-1
gewonnen.
Heren 3 is nog steeds bezig met
de inspectie van de bodem maar
knokt wel elke wedstrijd om de
benodigde punten bij elkaar te

sprokkelen. Tegen De Dolfijn 3
wist de ploeg dankzij een doelpunt van Johan Selles in de laatste seconde van het 4e partje
toch nog één punt te verdienen.
Deze wedstrijd eindigde in 6-6.
Daarnaast is het langverwachte
doelpunt van dit seizoen voor
Jeroen Loerakker gevallen! Gefeliciteerd Jeroen! Heren 4 staat
onveranderd op de 4e plaats
maar gezien de uitslag van de
wedstrijd tegen de Snippen 4,
die met 18-1 werd gewonnen,
zijn de verwachtingen hoog. Heren 5 staat op dit moment 2 treden lager en moet het doen met
een 6e plaats. Jasper Molenaar is

qua doelpunten lekker op stoom.
Voor hem staat de teller inmiddels op 25. Maar Paul Thoolen
roeit er natuurlijk ook altijd ouderwets een paar balletjes in het
doel.

Vrijwilligerswerk voor mijn club
heb ik al altijd belangrijk gevonden. Zo heb ik mij ingezet als
trainer en scheidsrechter. Bij de
Polocommissie sluit ik aan als
damesaanspreekpunt. Op deze
manier hoop ik mijn steentje bij
te dragen. Ik kijk uit naar de samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Puck van der Vossen

Als laatste wil ik iedereen vragen om zoveel mogelijk teams
uit te nodigen voor ons Pinkstertoernooi. Sommige van ons hebben in het verleden gespeeld bij
een andere vereniging. Nodig je
voormalige team gezellig uit zou
ik zeggen!
Tot de volgende keer.
Groet Rob!

Polo Dames
Hoi,
Ik ben Puck en dit is mijn eerste
seizoen bij DWT. Afgelopen
jaar ben ik van Hoofddorp verhuist naar Haarlem, om de hoek
van het Boerhaavebad. Ik waterpolo al sinds mijn kindertijd en
heb jaren bij Oceanus gespeeld
en vorig jaar bij ZPCH. Nu heb
ik met veel plezier de overstap
gemaakt naar de gezelligste vereniging van Haarlem!

Wedstrijden van maart
Zaterdag 4 maartBaddienst: Jorrit
W.nr Niveau
Thuis
36356 MW.DA3A Dames 2
30781 MW.HE1A Heren 1
32829 MW.HE4C Heren 4
31894 MW.HE4B Heren 5

Uit
De Reuring Da2
De Duinkikkers H1
DJK-ZAR H4
DJK-ZAR H5

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

Tafelbezetting
Heren 4
Dames 2
Heren 1
Dames 2

VSR
-
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Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
32849 MW.DA1A H.B.W. (SG)

Uit
Dames 1

Plaats en bad
De Lieberg, Hilversum

Aanv.
17:00

Zaterdag 11 maartBaddienst: Rob
W.nr Niveau
Thuis
Uit
32070 MW.HE1A Heren 1
De Vaart H1
33931 MW.DA1A Dames 1
UZSC Da4
35527 MW.HE2B Heren 3
De Waterwolf H1
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
31831 MW.EG3A De Reuring EG1 Pup < 11

Plaats en bad
Duikerdel, Noord-Scharwoude

Aanv.
18:40

Zondag 12 maart Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
31316 MW.HE4C De Ham H7
35418 MW.HE2A Aquarius H1
32742 MW.HE4B De Ham H6

Plaats en bad
De Watering, Wormerveer
Kombibad De Wiel, Schagen
De Watering, Wormerveer

Aanv.
17:40
18:30
20:45

Zaterdag 18 maartBaddienst: Dolf
W.nr Niveau
Thuis
31057 MW.HE4C Heren 4
31588 MW.HE4B Heren 5
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
De Aalscholver
35483 MW.HE2B
H2

Uit
Heren 4
Heren 2
Heren 5

Uit
De Aalscholver H4
Aquarius H2

VSR
-

Aanv. Tafelbezetting VSR
18:45 Heren 5
19:30 Heren 4
Plaats en bad

Aanv.

Heren 3

Almere Poort, Almere

18:30

Dames 2

31808 MW.DA1A De Snippen Da1
35474 MW.HE2A ZV Haerlem H4
33928 MW.HE1A Triton H1

Dames 1
Heren 2
Heren 1

Zondag 26 maart
Uitwedstrijden
W.nr Niveau

Tafelbezetting
Heren 3
Heren 1
Dames 1

Uit

36378 MW.DA3A ZPCH Da2

Zaterdag 25 MaartBaddienst: Mascha
W.nr Niveau
Thuis
32293 MW.EG3A Pup < 11
30280 MW.DG5x54A Pup < 13
36358 MW.DA3A Dames 2
35532 MW.HE2B Heren 3
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
32507 MW.HE1A GoSwim H1

Aanv.
18:45
19:45
20:45

Sportc. Koning Willem Alexan19:20
der, Hoofddorp
De Meerkamp, Amstelveen
19:35
De Planeet, Haarlem
20:00
Victoriabad, Weesp
20:30

Uit
AquaWaarD EG1
WZ&PC DG5X5
ZV Noordkop Da2
ZPC AMERSFOORT H7
Uit
Heren 1

Thuis
Uit
JAWS Amsterdam
30019 MW.DA1A
Dames 1
Da1

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

Tafelbezetting
Ouders <11
Ouders <13
Heren 3
Dames 2

Plaats en bad
De Wetering, Houten

VSR
Milo
Jannus
Aanv.
18:00

Plaats en bad
Aanv.
Sportfondsenbad Oost, Amster15:30
dam
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Wie moeten er nog achter het wedstrijdtafeltje?
We hebben we een overzicht
gemaakt wie er allemaal nog
achter het wedstrijdtafeltje moeten om hun w-tje te behouden.
Om je W-tje te behouden, moet
je minimaal 2 keer achter het
wedstrijdtafeltje.

keer gezeten
David Bergsma
0
Nynke Gaikema
0
Yvette Roozen
0
Teun Weustink
0
Stefan Woolthuis
0
Carolina Aarts
1
Mieke Goedkoop
1
Robin Groenendijk
1
Richard Molenaar
1
Marcel Ox
1
Iris Pethke
1
Serge Schoberer
1
Marjolein Tijman
1
Fokkelina van Veen 1
Marcel Velthuis
1
Puck van der Vossen 1
Naam

Verjaardagen maart
Pien Storm
Mohamed Rakkas
Ouke Koet
Robbert Henrichs
Berber Smit
Jaap Brink
Joke Opsteegh
Mira Loke
Kasper Fruitema
Marit Frenay

3 mrt. 2008
4 mrt. 2006
6 mrt. 1987
11 mrt. 1985
14 mrt. 1988
16 mrt. 1968
19 mrt. 1970
20 mrt. 2005
20 mrt. 2003
27 mrt. 2008

Wedstrijdverslag D2
Zaterdag 4 februari heeft dames
2 gewonnen van AZVD in Wormerveer, hierbij een leuk wedstrijdverslag geschreven door
coach Mariska:
Met z'n 10en naar Wormerveer
in prachtig weer, lees regen!
We hadden een teammanager
(Dave), een assistent coach (Deborah) en een coach (Mariska).
Vooraf al lol in en rond het bad.
Veel motivatie. Vorige keer hebben gewonnen, dus laten we dat
deze keer weer doen!! Knallen
met zijn alle!!
De eerste 2 partjes waren we
even van slag. Misschien mede
door de knappe scheidsrechter
Hannah was aan het knipogen en
kopte de bal per ongeluk in het
doel. Gevolg: een rode wang.
Daarna kwamen we goed op

stoom. Een 2-4 achterstand was
natuurlijk niks voor ons! In de
verdediging ging het zo goed dat
we de ene na de andere bal konden onderscheppen en dus met
de hekgolven naar de andere
kant schoten.
De breaks vlogen de tegenstander om de oren. Deze werden
prachtig afgemaakt. Er werd gekeken en overgeplaatst, waardoor de keeper werd uitgespeeld.
Ook werden er strafworpen verkregen. Tessa gooide met souplesse en haar lichaam een 5
meter in het doel. Femke schoot
zo hard met haar hele lichaam
een 5 meter tegen de onderkant
van de lat dat de bal er in zat,
maar ook het doel naar beneden
kwam!! Wat een pret! Er werd
weer goed samengespeeld. De
midvoor op links, dus de bal van

rechts naar links laten gaan. De
bal goed uitgepast vanuit het
doel en via meerdere schijven in
het netje knallen. Tessa heeft nu
4 doelpunten gemaakt. Als ze zo
doorgaat, moet ze de laatste
wedstrijd 10 doelpunten maken!!
Succes!!! Manmeer goed uitgespeeld door Roos. Keurig op
rechts opgezet en op links erin
gelegd.
Met 10-4 gewonnen!!!
Aan het eind werd de manager
ineens coach, huh? En de
coach... Tja, die zei gefeliciteerd
tegen de tegenstander... Bijzonder... De rit naar huis duurde
even. Linksaf werd niet geheel
begrepen, net als groen, hihi.
Ik zeg: ik ben trots op jullie
meiden!!
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Antwoord spelregelvraag 23
Het artikel dat ik hier wil laten
doorklinken is artikel 7.3:
De scheidsrechters hebben de
bevoegdheid niet voor een gewone fout, uitsluitingsfout of
strafworpfout te fluiten, indien
naar hun mening deze spelonderbreking een voordeel zal
opleveren voor de ploeg die de
overtreding begaat. Hun beslissing zal in het voordeel zijn van
het aanvallende team en zij zullen afzien van het toekennen van
de overtreding, indien zij van
mening zijn dat dit voordeel
oplevert voor het team dat de
overtreding begaat.
Als opmerking staat er bij: de
scheidsrechters zullen dit principe in z'n volle omvang toepassen.
Het probleem hierbij is, dat als
je direct fluit, het voordeel verdwenen is (je kan immers een

fluitsignaal niet terugdraaien, dit
in tegenstelling tot een beslissing). Als je niet fluit, je niet
daarna alsnog voor de overtreding kan fluiten; je hebt immers
de aanvallende partij een voordeel gegeven.
Bij het voetbal zie je wel dat de
scheidsrechter voordeel geeft en
dan na de actie een speler een
gele kaart geeft.
Terug naar de situaties en hoe
het oordeel van de scheidsrechters zou moeten zijn:
Situatie 1: de scheidsrechters
moeten niet fluiten voor de overtreding van blauw 3. Dit zou het
voordeel dat wit 9 heeft teniet
doen.
Situatie 2: de scheidsrechters
moeten fluiten voor een uitsluitingsfout van blauw 3 op wit 7.
De overtreding van blauw 3 levert geen voordeel op voor

blauw of anders gezegd, levert
geen nadeel op voor wit.
Situatie 3: de scheidsrechters
moeten fluiten voor een uitsluitings- en strafworpfout van
blauw 3. Het constant aanraken
van de benen van wit 9 tijdens
het op zwemmen heeft blauw 3
uiteindelijk een voordeel opgeleverd. De scheidsrechters hadden
eerder kunnen fluiten voor de
overtreding, maar dat had direct
een nadeel voor wit opgeleverd.
Situatie 4: de scheidsrechters
moeten fluiten voor een gewone
fout in het voordeel van blauw.
De tegenstander wegzetten is
volgens artikel 20.9 niet toegestaan. Deze actie van wit 9 levert
een ongeoorloofd voordeel op.
De actie van blauw 3 daarna
doet daar niets aan af.
Ton van Gemert

DWT SPORTGALA

Datum: zaterdag 8 april
Tijdstip: na de waterpolowedstrijden
Locatie: clubhuis
Dresscode: black tie/feestelijk
Meer informatie over de genomineerden volgt via de DWT Facebookpagina!
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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 dienstverlening
Toegankelijk 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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Uitnodiging 86e Algemene Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd
om de 86e Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 20 april 2017. 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

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter:
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 85e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april‘16
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 2017
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.

Notulen 85e ALV De Watertrappers
21 april 2016
Locatie
Tijd
Aanwezig

Afwezig
met bericht
Notulisten

: Clubhuis
: 20.00 uur
: Mirjam Otten (Voorzitter)
Johan Selles (Penningmeester)
Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Sandra Hendriks (bestuurslid)
Harry van Geldorp (bestuurslid)
: Carry Smits-Muylaert (secretaris)
: Sandra Hendriks en Monique van der Heide

Bericht van verhindering ontvangen:
Aart Romeijn
Arthur Stricker
Yvette Roozen
Michel Wigbers
Aanwezige leden:
Ineke Rohling
Sabine Roozen
Wouter van de Bor
Peter van de Bor
Femke Pabst
Kitty Ungureanu

Linda Visser
Annelies Mosterd
Anke Nulkes
Johannes Kaspers
Mitchell Hupkens
Truus Muylaert

Sabine Govers
Ronald Stricker
Bert Loerakker
Pim Hendriks
Isabella Peereboom
Rob Goedkoop

Miranda de Ridder
Corine Kalbfleisch
Toos Goedkoop
Marco Douwma
Roselijn Verbruggen

1.Opening bestuursvergadering
Mirjam heet iedereen welkom bij de ALV van 2016.
2.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Afmeldingen: zie boven.
Mirjam benoemt kort met welke zaken wij o.a. bezig zijn of
inmiddels hebben afgerond:
-het parkeerbeleid van de gemeente Haarlem,
-het in werking hebben gezet van het incassosysteem voor
alle betalingen,
-de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
-de sleuteluren
-Begin 2016 hebben we een aantal leden als Lid van Verdienste benoemd: Siep Visser, Edith Piers, Marius Bakker en
Joke Schornagel.
- met het Paastoernooi hebben we de Sendenbeker uitgereikt
aan Yvette Roozen voor al haar inzet voor DWT
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-nog steeds in overleg met de SRO inzake de onterecht betaalde huur gedurende een aantal
j aren.
Mitchell vroeg of het trage handelen van de SRO voor ons
nadelige gevolgen heeft: niet echt, het gaat om een teruggave
van geld en de SRO is een minder snel reagerend orgaan.
-Rob Goedkoop: Waarom loopt het zo stroef? Dit ligt geheel
aan SRO, zijn al sinds vorig jaar bezig met sleuteluren, dit
moet eerst geïnitieerd worden.
-Naar aanleiding van de vraag vorig jaar over het opnieuw
invoeren van het oude logo van DWT wordt aangegeven dat
we het huidige logo blijven gebruiken omdat dit beter de
zwemvereniging uitdrukt en ook overal op staat. Het oude
logo wordt gedoogd.
-Vraag aan de leden wie zich wilt gaan inzetten om de sponsoring van DWT te gaan coördineren. Bij interesse graag bij
het bestuur kenbaar maken.

6.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar 2016 uit:
• Isabella Peereboom
• Michel Wigbers
Johan stelt tevens voor een derde persoon aan te stellen als
reserve , Ronald Stricker neemt deze taak op zich.

3.Notulen 84eAlgemene Ledenvergadering d.d.16 april‘15
De notulen worden samen met de leden doorgenomen.
Anke Nulkes geeft aan dat op pagina 4 een naam verkeerd
staat vermeld: Aad Nulkes i.p.v. Aart Romeijn.

9.Begroting 2016
Johan licht de begroting toe.
Hij heeft een heldere power point presentatie gegeven.

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
Bij 2.3 staat een naam verkeerd: Douma i.p.v. Douwma. Zij
zijn nog niet allen geslaagd voor de cursus maar zijn nog
hard bezig. Volgende keer eerst laten lezen door de eigen
werkgroep alvorens in te sturen.
• 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 Marco
Douwma en Isabella Peereboom om de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 te controleren. Marco Douwma is aftredend.
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 2015.
De ALV neemt dit advies over.

7.Bestuurssamenstelling
Johan en Carry zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten dus zij zijn weer herkozen voor de volgende
periode.
8. Benoeming tot Erelid
Op voordracht van het bestuur zijn Ronald Stricker en Linda
Visser benoemd tot erelid van de vereniging DWT voor hun
buitengewone verdiensten.

De contributie wordt komend jaar niet verhoogd.
De betaling van de contributie voor elementair zwemmen
gaat naar 4 x per jaar i.p.v. 3 x.
Er is na akkoord van de leden van de ALV een aanpassing in
het huishoudelijk reglement gedaan m.b.t. de incasso.
Ronald Stricker gaf aan dat de term "maand" beter kan worden vervangen door " 30 dagen": Johan past dit aan en onderstaand is dan de nieuwe tekst:
(oud)
2.2
a. De leden zijn gehouden tot het voldoen van de
contributieverplichting die geïnd wordt. Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, kan het bestuur tot schorsing
overgaan. Deze schorsing wordt teniet gedaan na betaling
van het verschuldigde bedrag.
b. Er mag alleen afgezwommen worden voor het ABC
diploma en de zwemvaardigheden indien er geen openstaande facturen meer zijn.
(Nieuw)
2.2
a. De leden zijn gehouden tot het voldoen van de
contributieverplichting die geïnd wordt. Leden dienen een
machtiging af te geven voor de automatische incasso. Doen
zij dit niet dan zal er € 5,00 administratiekosten per factuur in
rekening worden gebracht. Indien een lid zijn betalingsverplichting niet na komt zal er na 30 dagen een herinnering
worden verstuurd. Als de betaling dan na nogmaals 30 dagen
niet is voldaan zal er een aanmaning worden verstuurd met €
5,00 boete. Mocht na weer 30 dagen een tweede aanmaning
nodig zijn, zal daar € 10,00 boete op worden geheven.
Als aan de betalingsverplichting dan nog niet wordt voldaan,
kan
het bestuur tot schorsing overgaan. Deze schorsing
wordt teniet gedaan na betaling van het verschuldigde bedrag. De incasso zal, na het verstrijken van de betalingstermijn genoemd op de laatste aanmaning, uit handen worden
gegeven waarbij de kosten geheel voor rekening van het lid
komen.
b. Er mag alleen afgezwommen worden voor het ABC
diploma, de zwemvaardigheden en Superspetters indien er
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geen openstaande facturen meer zijn.
Ineke Rohling vroeg of bovenstaande tekst dan ook op de
inschrijfformulieren kan worden vermeld: Daar gaan we voor
zorgen.
Ronald Stricker vroeg waarom de sponsorgelden dit jaar
lager begroot zijn: 1 groot sponsor bedrag is binnen. We
weten niet of we nog meer grote sponsor bedragen gaan krijgen. Het overige geld verwachten we wel binnen te gaan
krijgen door kleinere sponsoringen.
Bert Loerakker vroeg naar de sponsorgelden van de Vomar:
Deze zijn al verwerkt in de begroting.

10. Rondvraag
Annelies Mosterd vraagt of er nog wat met het ingediende
veiligheidsplan wordt gedaan:
het is een plan dat samen met de SRO moet worden opgepakt
en een bepaalde oefening moet ook samen worden gedaan.
Kitty Ungureanu geeft aan dat bij calamiteiten de SRO degene is die de leiding neemt en wij hun orders moeten opvolgen. SRO heeft het nog steeds niet aangepakt. Annelies benadrukt dat het wel belangrijk is voor de veiligheid van een
ieder. Wij gaan het opnieuw aankaarten bij SRO.
Ronald Stricker bedankt ons allen voor het benoemen tot
erelid, hij is zeer vereerd en had dit totaal niet verwacht!
Linda Visser sluit zich aan bij zijn dankwoord.
Sabine Roozen wilt graag een toelichting geven op het nieuwe leszwemmen, Superspetters:
Kinderen mogen starten vanaf 5 jaar, hun motoriek is dan
beter en op die manier leren ze beter en makkelijker. Bij
Superspetters zijn er een aantal hulpmiddelen zoals zoomers

(een soort flippers) waarmee zwemslagen sneller en beter
kunnen worden aangeleerd, brilletjes die het watervrij maken
versnellen, en badmutsen (geen last meer van losse haren). Ze
gaat een poster in het clubhuis ophangen zodat ieder de
voordelen van Superspetters kan nalezen. Bovendien zijn wij
de eerste vereniging in Haarlem die deze methode toepast!
Linda Visser voegt toe dat de kinderen ook worden geleerd
zichzelf te redden, er zit ook een survival element in Superspetters.
Het kent ook geen A en B diploma meer maar een diploma
dat meteen op C-niveau is. Kortom, een super manier om
zwemles te geven!
Kitty gaat er voor zorgen dat de krant aanwezig is bij de eerste keer afzwemmen.
Sabine Roozen; Waarom zijn wij zo goedkoop? Wij zitten in
een gebied met wat lagere inkomens, wanneer je de contributie verhoogd ga je leden missen.
Leszwemcommissie; Hoe zit het met het veiligheidsplan?
SRO willen een oefening maar komt niet van de grond.
Kitty: SRO moet evacueren en dus verantwoordelijk, wij
moeten doen wat SRO zegt te doen.
Kunnen wij hier zelf wat in betekenen? Wordt meegenomen
bij een volgend overleg met SRO.
Rob Goedkoop; Hoe zit het met de speerpunten van het bestuur?
Mirjam ligt toe dat dit aan het begin van de vergadering vermeldt is.
Mirjam benoemt tot slot Bert Loerakker die als langste en
oudste lid nog waterpoloër was maar nu heeft opgezegd vanwege blessures. Wat een topprestatie!
11. Sluiting
Mirjam bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering om 21.45uur

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2016 bestond het bestuur uit:
Naam:
Functie:
Einde termijn:
Mirjam Otten
voorzitter
2018
Johan Selles
penningmeester
2019
Carry Smits-Muijlaert
secretaris
2019
Monique van der Heide vice-voorzitter
2018
Harrie van Geldorp
algemeen bestuurslid 2018
Sandra Hendriks
algemeen bestuurslid 2018
Harrie van Geldorp is in december 2016 gestopt als bestuurslid. Hij zet zijn vrijwilligerswerk voort bij de werkgroep leszwemmen.
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2016 10x 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 2016 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.
2016 was een jubileumjaar. Er zijn vier verschillende activiteiten georganiseerd door de jubileumcommissie, zodat leden
en oud-leden het jubileum mee konden vieren.
De aftrap was op 30 december 2015 en de afsluitende activiteit was op 30 december 2016.
De incasso is inmiddels gestart en loopt goed. Er zijn vier
incassomomenten voor alle onderdelen van de vereniging.
Alleen het ABC diploma wordt nog afgemaakt op basis van
drie facturen voor het jaar. Dit eindigt na de zomer.
Het programma superspetters loopt goed, kinderen, ouders en
kader zijn enthousiast.
In 2016 hebben we twee ereleden benoemd, nl. Ronald Stric-

14
ker en Linda Visser. Lid van verdienste zijn geworden Marius Bakker, Siep Visser, Joke Schornagel en Edith Piers. Ook
hebben we weer en een kerstcadeau overhandigd aan de vrijwilligers.
Regelmatig is er overleg tussen de werkgroepen en het bestuur over mogelijkheden voor opleiden. Voortdurend wordt
er gekeken naar wat verplicht en mogelijk is om de kwaliteit
van de vrijwilligers op een goed niveau te houden.
Het oude systeem waarbij de werkgroepen op bezoek komen
bij het bestuur is in 2016 voor het laatst uitgevoerd. We gaan
over naar eenmaal per jaar een bezoek van een bestuurslid
aan de werkgroep. Voor iedere werkgroep is er een contactpersoon.
Leden:
Het ledental is licht gestegen, op 1 januari 2016 telde DWT
512 leden, op 31 december 519. Er zijn 158 afmeldingen
geweest en 165 aanmeldingen.
• bij wedstrijdzwemmen vertrokken 17 leden en kwamen er
26 bij, totaal 95
• bij waterpolo vertrokken 28 leden en kwamen er 24 bij,
totaal 119
• bij synchroonzwemmen vertrokken 3 leden en kwamen er
8 bij, totaal 34
Opleidingen:
In 2016 zijn er weer een aantal leden/vrijwilligers met een
opleiding bezig geweest.
Een aantal leden hebben hun EHBO diploma gehaald na een
cursus in het clubhuis, anderen hebben de herhalingscursus
gevolgd.

Sendenbeker:
De Sendenbeker is in 2016 uitgereikt aan Yvette Roozen.
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. We hebben een definitieve overeenkomst bereikt met
alle handtekeningen van betrokkenen m.b.t. het gebruik van
de verenigingsruimtes bij de zwembaden.
Er wordt nog steeds volop overleg gepleegd over de terugbetaling van de, ten onterechte, betaling van huur voor het clubhuis. Het wachten is nog steeds op een voorstel van SRO, tot
die tijd zijn betalingen stopgezet.
Kleding:
Er is een overeenkomst afgesloten met Huyg Sport, die de
komende drie jaar de clubkleding van DWT gaat leveren.
Leden kunnen dit zelf in de winkel aanschaffen en krijgen
10% korting.
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

DWT Jaarverslag Clubhuiscommissie
Door: Femke Pabst, Voorzitter
Ook in 2016 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 2016 is erbij ons qua samenstelling niets veranderd. De samenstelling bestaat nog uit de volgende leden:
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, Iris Pethke en Elise Groenendijk.
Ook noemen wij Jeroen Loerakker onderdeel van onze werkgroep 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.
Met ingang van januari 2014 is er de regeling dat alcohol pas
vanaf 18 jaar legaal is. Ook het afgelopen jaar hebben we nog
steeds heel bewust mensen extra hierop geattendeerd 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!
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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. Een aantal keer per jaar hebben we speciale activiteiten voor de jeugd zoals bijvoorbeeld het jeugd kerstfeest.
Andere feesten zijn het sportgala, bierproeverij, pubquiz,
kerstfeest 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 nieuwjaarsre-

ceptie en de ALV, is het clubhuis ook de plek om aanwezig
te zijn.
Overig
Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het wegwerken
van achterstallig onderhoud. Daar vallen alle klussen onder
die Jeroen Loerakker voor zijn rekening neemt. Er is in het
hele clubhuis een nieuw systeemplafond met nieuwe verlichting geïnstalleerd. Ook volgend jaar zijn we weer van plan
om door te gaan met het algemene en achterstallig onderhoud.
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.
In het bijzonder, Jeroen Loerakker, bedankt voor al je tijd en
moeite de afgelopen periode!!

Jaarverslag leszwemmen
Werkgroep
Miranda de Ridder heeft de werkgroep verlaten.
We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen, terug van weg
geweest: Harrie van Geldorp
De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest:
- Voorzitter en aanspreekpunt zaterdag: Sabine
- Overgang regelen van ABC > SuperSpetters: Annelies en
Sabine
- Website/clubblad/communicatie: Sanne
- Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters/ABC en Junior Pro:
Sanne en Kitty
- Aanspreekpunt Uur U: Kitty
- Penningmeester, secretaris en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies
- Opleidingen/cursussen: Harrie
Zo eens per 6 weken vergaderen we.
In 2017 zouden we nog wel een 6e commissielid willen aantrekken, om de taken nog iets meer te kunnen verdelen. 6
Lijkt ons een ideaal aantal.
Beleid/Visie
We hechten veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit
van de lesgevers en daarmee van de zwemles. Onder andere
om deze reden proberen we zoveel mogelijk kader naar cursussen te laten gaan.
We willen meer jonge mensen met niveau 3 binnen de club
hebben.
Per 1-1-2016 zijn wij gestart met de KNZB zwemmethode
SuperSpetters. Dit vervangt het zwem-ABC. Het eerste jaar
laat ons zien dat we een goede keus gemaakt hebben. De
kinderen, lesgevers en ouders zijn erg enthousiast. We verwachten rond de zomer van 2017 de eerste keer diploma-zwemmen te kunnen organiseren voor SuperSpetters.
Meerdere malen per jaar wordt er vanuit de KNZB iets georganiseerd over SuperSpetters. Wij proberen daar altijd bij te
zijn, zodat we korte lijnen met de KNZB houden en helemaal

up-to-date blijven.
Het ABC verdwijnt langzaam, totdat we op 1-1-2018 geen
ABC meer aanbieden, maar alles SuperSpetters zal zijn.
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 leszwemmen, blijft een aandachtspunt. Als de overgang naar SuperSpetters klaar is, willen we ons meer op het Junior Pro Uur
gaan richten.
Kader
We hebben in 2016 afscheid genomen van enkele lesgevers,
maar gelukkig ook nieuwe lesgevers mogen verwelkomen.
Op zaterdagochtend hebben we op beide uren voldoende, en
voor een groot gedeelte opgeleid, kader staan. Het blijft een
aandachtspunt om vooruit te blijven denken en voldoende
opgeleide mensen hier te hebben staan.
In 2015 was er een gebrek aan kader op de vrijdag, dat hebben we weten op te lossen door het Junior Pro uur en leszwem-uur te wisselen: het leszwemmen is nu van 18.30-19.30 uur. Hierdoor is het kaderprobleem opgelost en hebben
we op vrijdag meer mannelijke lesgevers (1 van de doelen
van 2015)
Op het Junior-Pro uur is Kitty uurleidster, Sanne Ooms doet
hier de organisatorische zaken. Er zijn hier net voldoende
lesgevers. In 2017 willen we ons meer op dit uur richten.
Op het Uur U zouden we nog 1 extra lesgever en een toezichthouder voor het banen-zwemmen kunnen gebruiken.
Voor de functie tafeldame op vrijdag in het Boerhaavebad
hebben we, na jaren zoeken, iemand kunnen vinden: Susan
Thoolen. Meestal is Susan er, soms komt Truus nog.
Cursussen
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Merel Visser is bijna geslaagd voor nivo 3.
In het najaar van 2015 is op de vrijdagavond in ons eigen
clubhuis nivo 2 leszwemmen cursus gestart. 7 Deelnemers
van DWT. Ondertussen kunnen wij melden dat 6 van de 7
geslaagd zijn: Lidian Zonneveld, Edith Piers, Toos Goedkoop, Femke Pabst, Martin Kuipers, Jeroen Loerakker. De 7e
is nog druk bezig.
4 Kaderleden kwamen in aanmerking voor de verkorte cursus, zij zijn allemaal geslaagd: Rob Goedkoop, Ronnie Westerhoven, Jeroen van Emmerik en Marieke van der Nagel.
In 2017 willen we heel graag degene die (al heel lang) wachten op nivo 3 op cursus hebben. We hebben meerdere malen
mensen ingeschreven voor een cursus nivo 3, die dan steeds,
vanwege te weinig aanmeldingen, weer niet doorging. Dit is
de tekst uit het jaarverslag uit 2015, helaas is in 2016 nog
steeds geen nivo 3 cursus geweest.
In 2016 hebben we ook nog een interne cursus georganiseerd,
voor ons eigen kader. Borst- en rugcrawl.
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 korte wachtlijsten.
Het Junior-Pro Uur is goed gevuld.
Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen
met vrijzwemmers.
Er is in 2016 3 keer afgezwommen voor A, B, C, waarbij de
volgende diploma's zijn uitgereikt:

A-diploma: 70
B-diploma: 69
C-diploma: 43
En 2 keer voor zwemvaardigheid:
Zwemvaardigheid 1 diploma: 15
Zwemvaardigheid 2 diploma: 8
Zwemvaardigheid 3 diploma: 6
Evenementen en activiteiten
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 mochten de kinderen vrijzwemmen.
In september is de Sportfair georganiseerd en hier zijn wij
aanwezig geweest om SuperSpetters te promoten. Hopelijk
wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement.
Overig
Wij willen alle lesgevers, tafeldames, plasmoeders (en 1 vader), uurleiders, uitzoekers en praktijkbegeleiders ontzettend
bedanken voor hun inzet.
Leszwemcommissie:
Sabine Roozen, Sanne Ooms, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu en Harrie van Geldorp

Jaarverslag Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2016 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Belinda Leurs
Inge Romeijn
John van Schie
Linda Visser
Beleid
Als doelen voor 2016 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 2016 bestaat de trainersgroep uit de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk
Nicole Dijkman
Francisca Pot
Merel Visser

Eva Visser (vanaf september 2016)
Ook zijn er in 2016 weer een aantal ouders en oud-zwemsters
actief geweest als ondersteuning van de trainers:
Astrid Scharbatke
Belinda Leurs
Francis Sminia
Miranda Burger
Susan van der Steen
Daphne Romeijn
Romy Nulkes
Sien Snijder
Ook de seniorenzwemsters helpen regelmatig mee met training geven.
Belinda Leurs heeft de cursus 11 en 10 met positief resultaat
afgerond.
Miranda Burger heeft ook de cursus 10 gehaald.
Tevens zijn Carolina Aarts, Charissa Rellum en Eva Visser
voor de M cursus geslaagd.
Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2016 was 30. We hebben het
jaar afgesloten met 30 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2016.
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Iedereen heeft goed haar best gedaan.
Aan het NK Senioren te Zwolle op 30 en 31-01-2016 heeft
een ploeg (Annette, Eva, Natasja en Sien) deelgenomen aan
de Technische en Vrije uitvoering. Daar werd ook het NK
Masters gehouden waar Annette een Technische en Vrije
uitvoering solo zwom en Annette en Natasja een duet in beide categorieën hebben gezwommen namens DWT. Zij werden daarmee derde.
Ook is er deelgenomen aan de Synchro Beat te Eindhoven op
11 en 12-06-2016 door DWT.
Brigit, Charissa, Hannah, Noa en Silke hebben in de Age II
categorie deelgenomen en Melida in de Age I categorie.
Een prima resultaat van het harde werken van de zwemsters
en de trainsters.

Naast het NK Senioren, NK Masters 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.
Het trainingskamp in maart was zeer gezellig en er werd super hard gewerkt door iedereen.
We hebben het jaar afgesloten met het Sinter-Kerst spel en
heerlijke pannenkoeken.
Overig
2016 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters,
trainsters, juryleden, ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT. Iedereen hartelijk bedankt daarvoor !!

Evenementen en activiteiten

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2016 uit zes leden: Arie Camphens, Inken Wemheuer, Abbass Vashoeey, Yvette Roozen,
Wouter van de Bor en Odette Helsloot. Isabella Peerenboom
en Ahmed el Attar zijn gestopt en Abbass en Odette zijn hiervoor in de plaats gekomen.
• Voorzitter: wordt per vergadering om de beurt door een
lid opgenomen,
• Penningmeester: Wouter van de Bor
• Secretaris: Inken Wemheuer
• Wedstrijdsecretaris: Yvette Roozen
• Lid: Arie Camphens & Abbass Vashoeey
• Evenementenoranisatie/lid: Odette Helsloot
Beleid:
Het beleidsplan dat geschreven werd voor 2015-2018 luidde
als volgt:
Het is tijd om de volgende stap te nemen in onze ontwikkeling. We hebben veel talenten rondlopen die we willen zo
goed mogelijk gaan begeleiden om het beste uit hun zwem
carrière 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 organisatie mee moeten groeien en kunnen we na gaan denken over activiteiten voor specifieke doelgroepen.
Dit beleidsplan is afgelopen jaar op de volgende manier uitgevoerd:
• We zwemmen in seizoen 2016/2017 nu stabiel in de
C-competitie met uitzicht op promotie volgend seizoen
• Er zijn 3 trainers bezig met de Trainer 3 opleiding en 1
trainer is bezig met de Trainer 2 opleiding
• Er wordt nu meer gegaan naar buitenlandse toernooien, de
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•
•
•

•

•

wedstrijden zijn wat meer verdeelt over het land. En er is
uitwisseling met twee Duitse verenigingen ontstaan. Ook
is er twee maal een Trainingskamp georganiseerd voor de
Top selectie.
Er is nu een activiteiten commissie die regelmatig (elke
vakantie) een activiteit organiseert. Dit seizoen is er onder
andere een clinic geweest van Uswim en zijn de zwemmers wezen schaatsen en gaan ze lasergamen.
De eisen voor de Topselectie zijn strenger geworden en
daar wordt ook aan voldaan door de zwemmers
Ondanks dat de limieten steeds strenger worden, blijven er
toch steeds zwemmers die limieten halen voor de N(JJ)K.
Het aantal badwater uren is verbeterd. Er is nu 4x avonds
een half bad en 2x ochtends training en in het weekend is
er nu 2x2 uur training, mits er geen wedstrijden zijn op
zondag (dan vervalt de zondagtraining van 2 uur). Op vrijdagavond zijn er onder het junior pro uur nu 3 banen beschikbaar voor het wedstrijdzwemmen.
De sfeer in de ploeg is dusdanig goed dat iedereen eigenlijk weer terugkomt die gestopt was en er is voldoende
aanwas om de 10+ groei per seizoen te blijven halen. Momenteel zijn er 93 wedstrijdzwemmers actief bij DWT.
Ook zijn er intern bij de trainers en werkgroepleden geen
ruzies. De samenwerking loopt erg goed.
De eerste talentvolle zwemmer is nu doorgegroeid na een
talenten vereniging, waar er meer aandacht is voor hem.

Kader:
De werkgroep staat er goed voor. Nog altijd ontbreekt een
voorzitter, maar er is gebleken dat de huidige samenstelling
erg goed gaat en een voorzitter voor nu overbodig is. Vera
Kalous is sinds seizoen 2016-2017 training komen geven op
maandagavond. Ook Odette Helsloot is er weer bijgekomen
op maandagavond.. Zo is elke baan voorzien van een trainer
en kan er worden gefocust op een goede aanleg van zwemtechniek van minioren en junioren. Op dit moment zijn er 14
juryleden. Wij zoeken nog altijd naar versterking van ouders.
Resultaten:
In seizoen 2014-2015 zijn we gepromoveerd naar de landelij-
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ke C-klasse. Dit seizoen (2015-2016) hebben we ons gehandhaafd in de competitie. Vooralsnog lijkt het erop dat DWT
ook het seizoen 2016-2017 in de C-klasse blijft handhaven.
Overige prestaties:
• NJJK winter: Kenan en Ouassima
• NJJK zomer: Kenan, Ouassima, Miquel
• Nationale Minioren finales: Lucas
• ONK Langebaan: Jeffrey, Anouk en Hiras
• NK Masters Kortebaan: Michel, Jeffrey (1x goud, 2x zilver), Bertjan (1x zilver), Peter, Inken en Corine (2xbrons)
• NK Masters Langebaan: Bertjan (1x goud, 2x brons),
Thijs, Anouk, Michel en Inken
• Open water: Jeffrey heeft een zeer moedige poging gedaan
om het Ijsselmeer over te zwemmen en heeft een bronzen
Prestatie medaille behaald in het open water klassement
• Ruim 20 Clubrecords in 2016: Kenan, Miquel, Ouassima,
Anouk, Jeffrey, Vera, Koen en Raoul
• 16 Medailles winter regiokampioenschappen (+3)
• 18 Medailles sprint kampioenschappen (+5 t.o.v vorig
jaar)
• 72 bij medailles zomer kampioenschappen (bij A en
B-kampioenschappen), vorig seizoen maar 24 medailles

Evenementen en activiteiten:
In 2016 hebben we voor de 30e keer het Paastoernooi georganiseerd. Ook is voor de derde keer het Vlinderslaggala een
groot succes, met als hoogtepunt de 1000 meter vlinderslag,
waar onze zwemmers Peter van de Bor, Hanne Keijzer en
Roland Hoogendoorn de ultieme uitdaging aangingen.
Er is eind 2016 een swimclinic georganiseerd. Deze werd
gegeven door niemand minder dan Inge en Lia Dekker met
hun bedrijfje Uswim. Het was ontzettend leerzaam en de
opkomst was ruim. Na afloop was er natuurlijk tijd voor een
foto en een handtekening.
We zijn met een groepje senioren een weekendje naar de
Hammer Sparkassen CUP in Hamm geweest. Dit was ontzettend gezellig en zal seizoen 2016-2017 ook weer georganiseerd worden voor iedereen vanaf zestien jaar.
Overig:
De werkgroep wil alle trainers, officials, ouders, vrijwilligers
en zwemmers ontzettend bedanken voor hun geleverde enthousiasme en toewijding van afgelopen jaar. We zijn blij dat
iedereen zo betrokken is geweest en zo DWT wedstrijdzwemmen wederom een goed jaar heeft bezorgd. Op naar een
nieuw jaar vol nieuwe doelen en prestaties.

Jaarverslag polocommissie
Polocommissie
Net als vorig jaar is de formatie van de polocommissie in
2016 gewijzigd. Sabine Govers heeft na jarenlang vrijwilligerswerk besloten de polocommissie te verlaten. Ook Anette
Langedijk heeft helaas besloten haar functie als damesaanspreekpunt neer te leggen. De polocommissie wil beide dames bedanken voor hun vrijwillige inzet om de waterpolocompetitie en alles wat daar omheen georganiseerd moet
worden, te laten slagen.
De polocommissie is vervolgens druk op zoek gegaan naar
nieuwe leden. Dit met als doel een groep te creëren die ook
toekomstbestendig is. Dat wil zeggen werven van jonge waterpolospelers die gemotiveerd zijn om als groep voor een
langere periode actief te zijn binnen de polocommissie. En
dat is gelukt Jorrit Bakker, Hugo Metten, LIoyd Muylaert en
Puck van der Vossen hebben ons team inmiddels versterkt.
Dit heeft natuurlijk ook wat verschuiving van taken veroorzaakt. De commissie en taakverdeling ziet er daardoor als
volgt uit:
Dolf Pethke
Mascha Bakker
Roselijn Verbruggen
Rob Goedkoop
Puck van der Vossen
Jorrit Bakker
Hugo Metten
LIoyd Muylaert
Paul Zuiderduin

: voorzitter, scheidsrechterszaken
: secretaris, penningmeester
: jeugdcoördinator, jeugd evenementencoördinator,
: herenaanspreekpunt
: damesaanspreekpunt
: public relations
: algemeen lid, deeltaken secretaris
: algemeen lid, deeltaken jeugd
: algemeen lid

Uitslagen april 2016 (einde seizoen 2015-2016)
Het kan niemand ontgaan zijn: Heren 1 is kampioen gewor-

den! Dit is uitbundig gevierd met bloemen, bubbels en zelfs
een schaal! De jeugdteams hadden en wat zwaarder jaar,
maar gaven de moed niet op. Beide teams zijn op de 8e plek
geëindigd en zijn daarmee geen laatste geworden.
Ook Dames 1 is op de 8e plaats geëindigd en mag daarmee
volgend jaar weer in de eerste klasse van regio MidWest
spelen. Dames 2 heeft het ontzettend goed gedaan en is 4e
geworden! Ook Heren 2 heeft het netjes gedaan en is geëindigd op de 4e plek. Heren 3 is als 9e geëindigd, waardoor
ook zij niet zullen degraderen. In seizoen 2016-2017 zullen
Heren 2 en Heren 3 dan ook in dezelfde competitie spelen.
Heren 4 en 5 zijn uiteindelijk op plek 9 en 10 geëindigd. Ook
deze twee teams zullen volgend jaar tegen elkaar in dezelfde
competitie spelen.
Jeugd
Jeugdcoördinatie is dit jaar overgenomen door Roselijn Verbruggen, zij zat al in de polocommissie als evenementencoordinator. Het eerste seizoen dat Mascha Bakker de functie
jeugdcoördinator op zich had genomen is echter gebleken dat
deze functie die niet zo goed bij haar past.
Het begin van het seizoen begon dit jaar niet heel fijn, we
hadden nogal problemen met het inschrijven van teams. Alle
teams waren rond, tot dat er leden zich uitgingen schrijven.
Dit is erg vervelend geweest ten eerste voor de jeugdleden en
ten tweede voor degene die nieuwe teams moesten samenstellen. Na een hoop gepuzzel hebben we toch nog mooie teams
kunnen maken, wel zijn de aspiranten <15 de dupe geworden
en zij kunnen dit seizoen geen wedstrijden spelen. Wat positief is dat we een hand vol (bijna 2 handen vol) actieve en
enthousiaste trainers aan de waterkant hebben staan. Zij zijn
altijd aanwezig en voor hun afwezigheid hebben we vaste
invallers. Sandra Weustink - Roosen traint samen met Milo
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Sharifan en Lloyd Muylaert de allerkleinste, de minipoloërs.
Vorig jaar werd deze training nog gegeven door Iris Pethke
en Maegan Muylaert. De toestroom van de mini's is groot en
is nog steeds groeiende. Vorig jaar was de toestroom aanzienlijk minder en met de doorstroom naar andere teams hadden we bijna geen mini's meer. Nu hebben zelfs al een deel
door moeten laten stromen naar het volgende team om meer
ruimte en overzicht te creëren. Wij proberen dit seizoen zo af
en toe andere verenigingen uit te nodigen voor kleine oefenwedstrijden of gaan naar minipolo toernooien toe. Stefan
Woolthuis is net als vorig jaar trainer en Sander Groenendijk
coach voor de aspiranten <11. Vorig jaar zijn zij als 8ste
geëindigd en hadden het best heel zwaar. Dit jaar zijn ze
sterker teruggekomen en staan nu op de 2e plaats! Johannes
Kaspers traint nu de pupillen < 13 en heeft hierbij de training
over genomen van Ivo Pabs en David de Loor. David Bergsma springt zo af en toe in als coach wat heel fijn is. Pupillen
<13 doen het ook erg goed, zij staan ook op de 2e plaats!
Johannes geeft ook training aan aspiranten <15, wat vorig
jaar nog onder begeleiding van Hans van Beek stond. Hoewel
de aspiranten<15 een klein groepje is, zijn zij wel trouw aan
elkaar en hebben ze veel plezier samen. Sommige spelen
wedstrijden mee met H4 en daar kunnen ze aardig mee komen. Toch hopen wij dat ze volgend jaar in hun eigen leeftijdscategorie mee kunnen spelen. Naast de trainingen die
DWT ze biedt, volgen sommige jeugdleden ook het "sportGROWtalent". Deze trainingen worden gegeven vanuit de
KNZB en trainen ze nog eens extra om nog beter te worden.
Als afdeling waterpolo zijn wij ontzettend blij met zo veel
jeugd. De beschikbaarheid van kwalitatief kader is beperkt,
maar met behulp van coachende ouders en welwillende clubleden is het 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!
Dames
Ook dit jaar hadden we twee damesteams. Johan Selles traint
beide teams en is daarnaast coach van Dames 1. Dames 2
wordt met veel enthousiasme gecoacht door Mariska ter
Horst, en naast het coachen assisteert zij Johan bij de trainingen. Beiden hebben o.a. als doel het niveauverschil tussen
dames 1 en dames 2 te verkleinen. In het seizoen 2016-2017
zijn de meiden die vorig seizoen in <17 hebben gespeeld,
doorgestroomd naar de damesteams. Zij zijn ontzettend gemotiveerd en doen het super goed! Een aantal ervaren dames
uit Dames 1 zijn dit seizoen naar Dames 2 gegaan. Zij kunnen de overige speelsters van Dames 2 goed coachen vanuit
het water, en dit wordt dan ook door Dames 2 als zeer prettig
ervaren. De twee damesteams weten elkaar goed te vinden,
waardoor een goede en sportieve sfeer aanwezig is. De trainingsopkomst is naar tevredenheid.
Heren
Heren 1 is het seizoen enthousiast begonnen. Peter Schroberer is ook dit seizoen de coach van dit team en tevens trainer
van de heren-selectie (Heren 1 & 2). Op het voorbereidingstoernooi in Hasselt werd goed gepresteerd en de Houtvaarttrainingen zijn redelijk goed bezocht. Doelstelling voor He-

ren 1 was de verjonging doorzetten en het team versterken.
Daarnaast, na vorig seizoen te zijn gepromoveerd, eindigen
in de top 5 in de 1ste klasse District. Deze doelstellingen
zullen dit seizoen, zoals het er nu uitziet, zeker gehaald worden. De mogelijkheid van een kampioenschap en promotie
naar de 3 klasse bond is reëel. Dit resultaat bewijst de versterking van het team. Niet alleen op basis van het resultaat
maar ook omdat het team minder afhankelijk is geworden van
een aantal specifieke spelers die in het verleden het spel domineerden. Dit alles biedt een goede basis voor de toekomst
en dat is uiteindelijk het belangrijkste doel.
Het heren 2 team bestaat uit vaste groep oud Heren 1 spelers
die de basis vormen van het team. Aangevuld met een aantal
jonge spelers die de potentie hebben om in de toekomst in het
1ste team te gaan spelen. Dit team fungeert als een soort van
kweekvijver voor het Heren 1 team. Doelstelling voor dit
seizoen is eindigen in de top 5 van de 2e klasse District. Momenteel staat dit team op de 5e plaats maar er moeten nog
wel een aantal wedstrijden gespeeld worden. Daarnaast is de
doelstelling om op verschillende gebieden, zoals trainingen,
systemen en niveau zoveel mogelijk aansluiting te vinden met
het Heren 1 team. Dus mocht Heren 1 promoveren dan zal de
doelstelling van Heren 2 volgend seizoen vanzelfsprekend
promoveren zijn.
Heren 3, 4 & 5 zijn meer gezelligheids-teams, waarbij plezier
in het spel en met elkaar de belangrijkste ambitie is. Tot dusver wordt deze ambitie volledig gehaald. Heren 3 & Heren 5
trainen niet als team. Heren 4 doet dit wel op de vrijdagavond
in de Planeet. Door het ontbreken van een aspiranten <15 jr.
team liep de vereniging het risico om een aantal jeugdspelers
te verliezen. Wat natuurlijk zonde is. Heren 3, 4 & 5 hebben
hun verantwoordelijkheid genomen met als resultaat dat een
aantal jeugdspelers met veel plezier wedstrijden meespelen
met deze teams. Daarnaast trainen zij ook mee met de Heren-selectie.
Vrijwilligers
De waterpolocommissie wil alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet in 2016. 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. Helaas heeft
Raymond Velthuis besloten om te stoppen met fluiten. Hij
heeft dan ook zijn laatste wedstrijd gefloten op ons eigen
Peter Rienstra Toernooi. Wij willen Raymond via deze weg
nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet als scheidsrechter. Na het stoppen van Raymond, is de polocommissie hard
op zoek gegaan naar nieuwe scheidsrechters. Zoals elke vereniging, moeten ook wij scheidsrechters leveren om teams in
te mogen schrijven. Helaas is het ons nog niet gelukt om
nieuwe scheidsrechter te werven, maar wij blijven ons hier
mee bezig houden. Van 1 t/m 9 oktober heeft de 'Week van
de scheidsrechters' in Nederland plaatsgevonden. Dit initia-
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tief 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 presentje voor de scheidsrechters die deze week
onze thuiswedstrijden hebben gefloten. Ook in 2017 zal de
polocommissie 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
Eind 2016 is er in ons clubhuis een W-cursus georganiseerd.
Hierbij was er een goede opkomst van senioren, waardoor
bijna elk senioren lid in het bezit van een zogenaamd W'tje.
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 2017 weer een aantal jeugdleden een cursus kunnen gaan volgen. Wij streven er dan ook naar om in 2017
opnieuw een W-cursus in het clubhuis van DWT te organiseren. 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. Sommige terugkerend en bijna niet weg te
denken zoals het Pinkstertoernooi en het Peter Rienstra-jeugdtoernooi.
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 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. De waterpolowedstrijden (je zou bijna vergeten dat we dat ook nog doen) verliepen 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.

Het Peter Rienstra toernooi werd drukbezocht. Dit jaar hebben we de catering wat uitgebreid door hamburgers en friet te
bakken. De jeugd scheidsrechters stonden weer paraat om de
wedstrijden te fluiten. Dankzij alle vrijwilligers was het een
geslaagd toernooi. Voor aankomende jaar zijn er plannen om
het jeugdtoernooi samen te voegen met het senioren Pinkstertoernooi.
Voor de jeugd hebben we elk jaar een afsluitingsuitje. De
minipoloërs zijn dit jaar wezen bowlen, alles erop en eraan.
Bowlen, patat eten en een goochelaar maakte het uitje compleet. Ook werd er afscheid genomen van de trainers Iris
Pethke en Maegan Muylaert.
Jeugdkamp
En dan hebben we vereniging breed het jeugdkamp waar
altijd erg naar uitgekeken wordt. Dit jaar waren er van alle
zwemtakken wel kinderen aanwezig waar we ook naar streven en wat ook het heel leuk maakt. Dit jaar gingen we weer
naar het oude vertrouwde Vogelenzang. Twee dagen en twee
nachten feesten, eten wat je wil, trainers pesten, 's nachts
dwalen door de bossen, sporten en hilarische activiteiten
zoals het "grote ruil spel "maakte het kamp compleet. We
verheugen ons al op volgend jaar.
Jeugd Kerstuitje
Dit keer gingen we weer schaatsen op de schaatsbaan omdat
het vorig jaar zo goed bevallen was. Er waren 29 kinderen
en het leuke was dat er van alle zwemtakken kinderen aanwezig waren. Er waren 3 begeleiders aanwezig. Er werden 2
schaats-clinics gegeven, schaatsen en ijshockey. Van alle
twee kreeg je een half uur les. Voor en na de clinic en was er
nog tijd genoeg om vrij te schaatsen. Tussendoor nog een
koek en zopie. De activiteit werd afgesloten met patat en
limonade in een privéruimte. Kinderen werden weer door 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.
Dolf Pethke, Rob Goedkoop, Roselijn Verbruggen, Mascha
Bakker, Puck van der Vossen, Jorrit Bakker, Hugo Metten,
LIoyd Muylaert & Paul Zuiderduin.
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Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

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

Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Zwem ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

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

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

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:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Waterpolo:

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

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
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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