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Van het bestuur

Beste DWT-ers,

Weer even een korte update van
het bestuur.
Wij zijn heel blij dat Pim Hen-
driks ons bestuur komt verster-
ken! Pim is al erg druk bezig in
de zwembadwerkgroep, en hij
speelt in Heren 1. 
Merel Visser heeft ook belang-
stelling getoond, we hopen dat
zij ook in het bestuur komt. Vele
handen maken licht werk en we
zaten echt een beetje krap in on-
ze bezetting.

Lijkt het je leuk om ook mee te
helpen? Meld je dan aan bij:
bestuur@dwt-haarlem.nl .

Het 90 jarig bestaan (30 decem-
ber 2020) konden we helaas niet
vieren, maar we gaan voor 91,5!
Het lijkt ons erg leuk als ieder-
een elkaar weer eens op een
groot feest voor de hele vereni-
ging kan ontmoeten.
Er zijn plannen voor zo'n feest
en binnenkort horen jullie daar
meer over.

De algemene ledenvergadering
is op 21 april, de uitnodiging
hiervoor en de jaarverslagen
vind je in dit clubblad en op de
site.

We wensen de wedstrijdzwem-
mers heel veel succes bij ons
internationale Paastoernooi en
iedereen fijne Paasdagen

Pieter Paul, Johan, Carry, Jeroen
en Pim

Save the date!
2 juli 2022

Feest
DWT 91 ½

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Gala
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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

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:
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Leszwemmen

LET OP: WIJZIGING
Afzwemmen 9 april. Het af-
zwemmen is van 9.00-10.00 uur
in plaats van wat er vermeld
staat in het rooster, 8.00-9.00
uur.
De zwemles gaat gewoon door,
we zwemmen af in het diepe.
Enkele kinderen uit het diepe
van 9.00-10.00 uur zullen apart
een email ontvangen om voor 1

keer een uurtje vroeger te komen
zwemmen.

Wist u dat:
• zaterdag 9 april 13 kinderen

gaan afzwemmen voor hun
SuperSpetters diploma?

• er weer hard geleerd en ge-
werkt wordt door de lesgevers
om hun lesgeef-diploma's te
halen?

• wij op zaterdagochtend van
8.00-9.00 uur nog best wat
hulpouders in het water kun-
nen gebruiken?
Aanmelden kan via
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

• er Goede Vrijdag gewoon
zwemles is?

• er ook Paaszaterdag gewoon
zwemles is?

Agenda

Vrijdag 1-apr zaterdag 2-apr

Vrijdag 8-apr
afzwemmen 
morgen 9 uur Planeet

zaterdag 9-apr
afzwemmen 9.00 -10.00uur
Planeet

Vrijdag 15-apr (Goede vrijdag) zaterdag 16-apr (Pasen)
Vrijdag 22-apr zaterdag 23-apr
Vrijdag 29-apr (Mei vakantie) zaterdag 30-apr (Mei vakantie)
Vrijdag 6-mei (Mei vakantie) zaterdag 7-mei (Mei vakantie)
Vrijdag 13-mei zaterdag 14-mei
Vrijdag 20-mei zaterdag 21-mei
Vrijdag 27-mei zaterdag 28-mei
Vrijdag 3-jun (Pinksteren) zaterdag 4-jun (Pinksteren)
Vrijdag 10-jun uitzoeken zaterdag 11-jun uitzoeken
Vrijdag 17-jun (einde avond-4-daagse) zaterdag 18-jun (einde Avond-4-daagse)
Vrijdag 24-jun zaterdag 25-jun

Vrijdag 1-jul afzwemmen Boerhaave zaterdag 2-jul
afzwemmen Boerhaavebad
vrijdag

Vrijdag 8-jul zaterdag 9-jul
Vrijdag 15-jul geen zwemles (zomervakantie) zaterdag 16-jul geen zwemles (zomervakantie)

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Synchroonzwemmen

Wat was de maand maart toch
een leuke maand voor ons allen.
De senioren begonnen de maand
met het Nederlands Kampioen-
schap waar zij de afgelopen twee
jaar naartoe hebben gebouwd.
De Age I en Age II meiden had-
den aan het einde van de maand
een limietwedstrijd in de agenda
staan en voor de allerjongste
meiden werd er ondertussen
hard doorgetraind omdat er een
diplomawedstrijd in het vooruit-
zicht is. Hoe deze wedstrijden
zijn gegaan en hoe de zwemsters
het beleefd hebben zal in de
twee bijbehorende wedstrijdver-
slagen verteld worden. 
Ook zal onze trainster (en
oud-zwemster), Romy, zich
voorstellen in 'De Koprol' van
deze maand. 

NK 2022
Op 12 en 13 maart was het ein-
delijk zover voor de senioren
van synchroonzwemmen. Het
NK Senioren en Masters in
Hoofddorp. Omdat het zo lekker
dicht bij huis was begonnen wij
(Brigit, Chantal, Charissa en
Melida) het weekend op vrijdag-
avond bij onze trainster in huis.
Hier hebben wij er een heel ge-
zellig weekend van gemaakt met
allemaal spelletjes en het kijken
van films. 
Maar, na de eerste gezellige
avond mochten wij op zaterdag
laten zien waar wij al die weken
voor getraind hadden. Ondanks
dat 3 van de 4 meiden een week
voor het NK ziek werden op de
een of andere manier gingen we

vol vertrouwen het weekend in. 

De eerste dag van het NK is al-
tijd weggelegd voor de techni-
sche uitvoeringen en dan nog
eindigend met de ploegen. In
zo'n technische uitvoering zijn
verplichte figuren verwekt die
voor iedereen hetzelfde zijn en
ook apart beoordeeld worden.
En wij mochten als een-na-laats-
te ons technische nummer laten
zien. Hiervoor hebben wij met
z'n vieren een puntentotaal van
53,8669* behaald! Wij waren
super enthousiast na het zwem-
men en waren echt heel tevreden
met wat wij hebben gedaan (en
wat waren wij toch positief ver-
rast over vele dingen die wij na-
derhand op de filmpjes zagen!).
EN wij waren ook nog eens door
naar de finale wat voor ons toch
wel een groot doel was! 

Na de loting op de zaterdag wis-

ten wij dat wij op zondag als 5de
onze vrije uitvoering mochten
zwemmen. Dit nummer waren
(en zijn) wij met zijn allen zo
enthousiast over, want het thema
binnen het nummer is 'Wonder
Woman'. Omdat wij zo enthou-
siast waren zijn er meerdere
zwemsters en familieleden naar
Hoofddorp gekomen om ons te
komen aanmoedigen (dankjullie-
wel allemaal!!). Dit in combina-
tie met de power die in dit num-
mer verwerkt zit hebben wij hier
zo erg van kunnen genieten
(ookal moeten wij een groot deel
van het nummer boos kijken wat
dan weer best ingewikkeld is…).
Maar uiteindelijk hebben wij
voor deze vrije uitvoering
54,3000* punten mogen ont-
vangen waar wij niet over mo-
gen klagen.  

Het eindresultaat voor het week-
end is dat wij op de 12de plek
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van Nederland zijn geëindigd!
Maar het belangrijkste: wij heb-
ben het hele weekend genoten,
mogen hier met een goed gevoel
op terugkijken en zijn met een
nieuwe/extra ervaring terugge-

keerd in het zwembad! 

* Doordat het maximaal aantal
zwemsters binnen een groeps-
nummers acht is en wij maar
met z'n vieren waren hebben wij

op beide uitvoeringen een aftrek
van 2.0 gekregen. Dit omdat het
relatief gezien makkelijker is om
een nummer strak uit te voeren
met minder zwemsters.
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Limietwedstrijd Age I en II

Op zaterdag 26 maart was het
zover: de limietwedstrijd voor
Age 1 en Age 2. We verzamel-
den met de 4 zwemsters bij het
Boerhaavebad en reden vervol-
gens met onze trainster Merel
mee naar de wedstrijd in
Utrecht.
We hadden veel lol in de auto
waardoor de tijd voorbij vloog
en we binnen de kortste keren in
Utrecht aankwamen.
We maakten ons klaar voor de
wedstrijd door in te zwemmen,
en jeetje wat was het water in
het zwembad De Kwakel koud

zeg! Zodra de wedstrijd begon
waren we natuurlijk allemaal
een beetje zenuwachtig, maar
achteraf bleek dat nergens voor
nodig geweest te zijn.
We hebben namelijk mooie re-
sultaten behaald. Twee van ons

een diploma en één van ons een
limiet.

Met een voldaan en een tevreden
gevoel reden we weer terug naar
huis.
We kijken nu alweer uit naar de
volgende wedstrijd!

Uitslag Age I
Lorena - 45,8240 - Diploma

Uitslag Age II
Flaminia - 50,4898 - Limiet
Noé - 47,6122 - Diploma
Nazly - 42,2959

De Koprol 

Naam: Romy Nulkes 
Leeftijd: 25

Hoelang heb je aan synchroon-
zwemmen gedaan?: volgens
mij 13 jaar

Waarom ben je gaan syn-
chroonzwemmen?: mijn zus
deed al aan synchroonzwemmen
en ik ging altijd mee kijken.
Toen ben ik erachter gekomen
dat ik het ook enorm leuk vind.
Vooral het feit dat je figuren op
muziek kan doen. 

Wat was je favoriete onderdeel
van de training als zwemster
& waarom?: mijn favoriete on-
derdeel van de training was al-
tijd onderwater zwemmen en het
groepsnummer oefenen. Onder-
water zwemmen om te kijken
hoe ver ik zou komen en het
groepsnummer oefenen omdat je

dan met elkaar bezig bent. 

Wat was je favoriete figuur en
waarom?: mijn favoriete figuur
was de barracuda. Dit figuur
mag je snel doen en er zijn veel
verschillende varianten die je
kan doen. 

Hoelang geef je al training?: 
4 jaar

Wat vind je het leukste aan
training geven?: het is altijd
leuk om te zien dat de meiden
net zo enthousiast zijn over de
sport als dat ik dat ben en dit vol
passie doen. De blije gezichten
wanneer de meiden iets nieuws
hebben geleerd en natuurlijk ook
de gezelligheid dat het met zich
meebrengt. 
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Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men? (: een van de leukste mo-
menten was het trainingskamp,
een weekend vol gezelligheid,
spelletjes en natuurlijk veel
zwemmen. Daarnaast is het als
trainer heel leuk om jullie te zien

stralen op een muziekwedstrijd. 

Wie was/is je voorbeeld in het
synchroonzwemmen?: Bianca
en Sonja van der Velden waren
dat vroeger en nu zijn dat Bregje
en Noortje Brouwer. 

Wil je nog iets kwijt?: ik ben
super blij dat we na alle lock-
downs weer lekker mogen
zwemmen. 

Aan wie geef je de koprol
door?: Lotte

MAXIMARE Swim-Cup
2022

Om scherpe tijden neer te zetten
en ervaring op te doen met nog
niet eerder gezwommen afstan-
den in een 50-meter-bad, ver-
trokken vrijdag 25 maart de juni-
or zwemmers Willem , Suraj en
Cruz samen met hun trainers
Peter en Fedor naar Hamm in
Duitsland. Hier vond  de 3de
MAXIMARE Swim-Cup van
zwemvereniging Swim-Team
TuS 1859 te Hamm in een mooi
en modern 50-meter zwembad
plaats.

Na een rit van drie en half uur
incl. tussenstop voor het opladen
van de auto en onszelf doormid-
del van een potje voetbal, kwa-
men we aan bij het huis van de
fam. Wissemann van onze gast-
vrouw en gastheer en tevens
voorzitter van de zwemvereni-
ging in Hamm. Deze hadden de
benedenwoning beschikbaar ge-

steld aan ons voor dit weekend -
super fijn. Na uitgepakt te heb-
ben werd er door de gastvrouw
een heerlijke pasta maaltijd ge-
serveerd. Daarna heeft iedereen
zich goed vermaakt met één van
de vele uitdagingen die het lo-
geeradres te bieden had, ik noem
maar: een compleet arsenaal aan
NERF guns, plastic ballen , Wii
en veel meer. Trainer Peter en
Fedor sliepen "waarschijnlijk"
eerder dan de junior zwemmers.

Swim-Cup dag
Zaterdagochtend half zeven wer-
den we uitgebreid getrakteerd op
een ontbijt met verse broodjes en
beleg, er was voldoende voor
iedereen, inclusief koffie.
 
Na uitvoerig de zwemtassen ge-
controleerde te hebben vertrok-
ken we rond 08:00 uur naar het
zwembad. Na het vinden van
een goede plek op de tribune, het
ontdekken van het zwembad en
het inzwemmen begon het
zwemtoernooi om half tien stipt,
(pünktlich).

Door deelname van DWT werd
dit toernooi zelfs een Internatio-
nale wedstrijd.

In de ochtend sessie werd er ge-
zwommen op de 100m Brust
(schoolslag) met een mooi resul-
taten voor Cruz 2de, Willem 3de

plaats en twee mooie PR's voor
Suraj en Peter. 
En in de 100m Schmetterling
(vlinderslag) met een mooi re-
sultaat voor Willem en een span-
nende race tussen Peter en Cruz
welke naast elkaar mochten star-
ten in baan 3 en 4.

Om omstreeks 11:30 uur konden
wij de ochtendsessie afsluiten en
hadden ruim de tijd om naar een
supermarkt te lopen waar we ons
zelf konden voorzien van een
gezonde salade lunch. Deze heb-
ben we in het park naast het
zwembad genuttigd, genietend
van het prachtige weer.

In de middagsessie werd er ge-
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zwommen op de 100m Freistil
(vrije slag) door alle vier de
zwemmers, met hier een eerste
plaats voor Willem die enigszins
teleurgesteld was dat zijn eind-
tijd niet onder de minuut was.
Willem, er komen nog meer
kansen! 

Op de 100m Rücken (rugslag)
zwommen Willem en Peter,
Willem weer naar een eerste tijd.
Cruz en Suraj zwommen de
200m Lagen (wisselslag) naar
een eerste en tweede plaats.

Na de laatste medaille uitreiking
konden wij terug keren naar ons
gasthuis om even lekker te chil-
len, te appen, snapchatten en nog
meer om daarna naar het inmid-
dels befaamde burger restaurant
Route 66 te gaan voor het avond
eten. En ja de burgers daar zijn
echt GROOT. Lekker gegeten
mannen! Na terugkomst bij het
gasthuis nog een blokje gelopen
om het eten te laten zakken, we
hadden immers nog een halve
watermeloen die op moest en

zeker niet mee terug ging. (Vol-
gend jaar staat dit fruit op de
verboden mee te nemen lijst :-)

Iedereen ging op tijd slapen
want de volgende stond er nog
een training gepland in het 50m
bad van Hamm. En door de zo-
mertijd miste we al een uurtje
slaap.

Zondag ochtend werden we ge-
wekt door de geur van verse
pannenkoeken en onze gastheer
Holger die met zijn grootste au-
tomatische NERF gun de junio-
ren wakker schoot. Een top ont-
bijt was weer geregeld met naast
de pannenkoeken, broodjes, ei
en bacon.
Na het ontbijt alles ingepakt,
afscheid genomen van de gast-
vrouw met een GROOT dankje-
wel en afgesproken dat bij terug-
keer volgend jaar "sprechen wir
alle Deutsch".

Onze gastheer ging mee naar het
zwembad en zo mochten wij nog
een uur tot ander halfuur trainen
in een bijna leeg 50m bad met
een eigen baan. Trainer Peter
had in zijn droom van afgelopen
nacht een mooi training sameng-
esteld die Willem, Suraj en Cruz
mooi konden uitvoeren. 

Na de training en nadat ook Hol-
ger uitvoerig werd bedankt voor
zijn gastvrijheid konden wij aan
de terugreis beginnen.

Onderweg nog een stop gemaakt
om de auto op te laden en onder-
tussen te genieten in de zon van
een heerlijk stukje appeltaart.
S'middags om 15:30uur waren
wij weer terug bij het Boerhaa-
vebad om allen moe maar vol-
daan huiswaarts te keren.

Ik weet zeker dat iedereen heeft
genoten van het weekend, er is

hard gezwommen, hard en veel
gelachen, met mooi weer en
goed eten.

GOED GEDAAN JONGENS!

Met nogmaals heel veel dank
aan de gastvrouw en gastheer in
Hamm, van ons allemaal.

Peter, Fedor, Willem, Cruz en
Suraj
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Water polo jeugd

In maart zijn alle trainingen en
wedstrijden eindelijk weer nor-
maal gespeeld. De jeugd is, op
wat kleine positieve gevalletjes
na, over het algemeen op volle
sterkte en heeft alle wedstrijden
gewoon kunnen spelen. Heel
fijn! Aspiranten <15 gaan als
een speer en bij pupillen <11 en
<13 is de stijgende lijn goed ing-
ezet. Heel knap na 2 jaar corona!

Afgelopen maand hebben we
een kijkavond in het zwembad
georganiseerd. Daarbij gingen
pupillen <11 en <13 kijken naar
Heren 2 en Dames 1 om te kij-
ken hoe volwassenen waterpolo
spelen. Ook waren er patatjes in
het Clubhuis. Het was een ge-

slaagd evenement. 
Daarnaast is zondag 27 maart de
langverwachte spelregelmiddag
gehouden. Na een powerpoint
over spelregels, scheidsrechter-
gebaren en waterpolotechnieken
gingen wederom <11 en <13 het
zwembad in om alles in praktijk
te ervaren. Wederom een ge-
slaagde en leerzame middag! 
('Ook werken bij de NOS?')

Komende maand gaan we alweer
onze laatste jeugdwedstrijden
spelen, maar gelukkig blijven we
daarna door trainen tot de zo-
mervakantie. Tot die tijd zijn er
nog meerdere events die men in
de agenda kan noteren:

1 2 april Sportgala met jeugd-
categorieën

2. 5 juni het Peter Rienstra
Jeugdtoernooi. Ouders die
daarbij willen helpen kunnen
zich melden via

jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl 
3. 24, 25 en 26 juni het DWT

Jeugdkamp! Voor alle spor-
tende kids vanaf 10 jaar. Ie-
dereen <10 mag op 25 juni
langskomen voor spelletjes
overdag

Tot zover en tot  volgende
maand!

David de Loor
Jeugdcoördinator waterpolo

mailto:jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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Pinkstertoernooi

Hallo allemaal,

Na twee jaar van afwezigheid
door COVID-19 gaan we dit jaar
weer onze traditionele waterpo-
lotoernooien organiseren met
Pinksteren! Op 5 juni organise-
ren we het Peter Rienstra Jeugd-
toernooi voor pupillen < 11 jaar,
pupillen < 13 jaar en aspiranten
< 15 jaar. Later op diezelfde dag
beginnen we dan met het DWT
Pinkstertoernooi voor de senio-
ren, dat op 5 en juni plaatsvindt. 

De organisatie is inmiddels in
volle gang, de uitnodigingen zijn
de deur uit en we hebben al een
goed aantal inschrijvingen (maar
we zijn er nog niet ??.

De organisatie van de toernooien
wordt ook dit jaar weer door een
speciale Pinkstertoernooicom-
missie gedaan, welke bestaat uit
de volgende DWT-ers:

Rob Goedkoop - Voorzitter
David de Loor - Vertegenwoor-
diger Polocommissie DWT
Femke Pabst - Barzaken en ver-

tegenwoordiger barcommissie
DWT
Jeroen Loerakker  - algemeen lid
Patrick Velthuis - algemeen lid
Ronnie Westerhoven - Inschrij-
vingen, wedstrijdroosters, etc.

Er is in de laatste jaren natuur-
lijk veel gebouwd om het zwem-
bad en voornamelijk woningen
aan de voorzijde van het zwem-
bad. Rob is in gesprek met de
VVE van de flat voor het zwem-
bad, door dit initiatief staat de
VVE positief ten opzichte van
ons toernooi en wellicht komen
ze ook even kijken op het toer-
nooi. Door positieve gesprekken
met onze buren van OVH heb-
ben zij toegestemd hun uur op
de zondagochtend van 9:00 tot
10:00 aan ons te geven, zodat
het jeugdtoernooi een uur eerder
kan starten. Trouwens, ook onze
minipoloërs maken ook nog een
acte-de-présence tijdens het toer-
nooi. 
We maken dit jaar ook gebruik
van de app Tournify om het toer-
nooi te organiseren, het is een
app speciaal gemaakt voor spor-

toernooien waar in we heel effi-
ciënt roosters kunnen maken,
inschrijvingen kunnen registe-
ren, etc. Ook tijdens het toernooi
is de app actief en kan je live
uitslagen zien, standen zien en
ook gewaarschuwd worden als je
moet spelen.

We zijn nog op zoek naar teams!
Dus, maak het toernooi bekend
bij de tegenstander, bij familie
en kennissen die ook waterpolo-
en en deel de aankondigingen
van Facebook en Instagram. De
links voor de inschrijvingen
staan hieronder:

DWT Pinkstertoernooi 2022
(tournify.nl)

DWT Peter Rienstra Jeugdtoer-
nooi 2022 (tournify.nl)

To be continued, wij hebben er
al heel veel zin in.

Namens de commissie,
Ronnie Westerhoven
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Peter Rienstra Jeugdtoernooi
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Uitnodiging 91e Algemene Ledenvergade-
ring
Wij nodigen onze leden uit aanwezig te zijn op 21 april
2022.
De notulen, het financieel jaarverslag, jaarverslagen
van commissies en bestuur ed. zullen binnenkort ook
online beschikbaar zijn. Deze zullen in te zien zijn via
een link op de website.

Namens het bestuur,
Pieter Paul van Oerle
Voorzitter

Agenda ALV

Opening door de voorzitter: 
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 90e Algemene Ledenvergadering d.d. 26

augustus 2021
3. Bespreking jaarverslagen

- werkgroep clubhuis

- werkgroep leszwemmen
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur

4. Financiële verslagen en verslag van de kascommis-
sie

5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
PAUZE 
7. Begroting 2021
8. Beleid
9. Rondvraag*
10. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris
ingediend worden. Per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl . Of ouderwets via de post: 
Hendrik Roozenlaan 17, 2015 JM Haarlem.

Notulen 90e ALV De Watertrappers
Locatie : Clubhuis en digitaal
Tijd : 20.00 uur
Aanwezig : Pieter Paul van Oerle (voorzitter) Johan

Sel les  (penningmeester)  Carry
Smits-Muylaert (secretaris)

Notulist : Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen van:
Sabine Govers
Femke Pabst
Bianca Beijer
Jeroen van Emmerik
Ineke Rohling

Aanwezige leden:
Fysiek:
George Kalous
Thijs Weustink
Boris Schotman
David de Loor
Truus Muijlaert
Yvette Roozen
Sabine Roozen
Iris Pethke

Toos Goedkoop
Pim Hendriks
Mitchell Hupkens

Digitaal:
Inken Wemheuer
Anke Nulkes
Mieke Goedkoop
Anne Beumer
Paul Zuiderduin
Eddy Roosen
Jeroen Loerakker
Deborah Thoolen
Mary Hogenes
Ronnie Westerhoven
Tijmen Wender
Brigit van Schie

Opening bestuursvergadering
Pieter Paul heet iedereen welkom bij de ALV van
2021.

1.Ingekomen stukken en mededelingen
Afgelopen jaar zijn overleden: Joke Schornagel, Ok

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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van Batenburg, Diny Zandvliet en Yolanda Bouman,
allen leden van verdienste of ereleden.

2.Notulen 89e Algemene Ledenvergadering d.d. 18
juni 2020
De notulen worden samen met de leden doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.

Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.

3.Bespreking jaarverslagen
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezi-
gen 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
Vraag: het beleidsplan loopt tm 2021, wordt er ge-
werkt aan een nieuw beleidsplan? Antwoord: priori-
teit heeft het zoeken naar een hoofdtrainer, die kan
dan een beleidsplan schrijven.

• Bestuur
Geen opmerkingen

Pim Hendriks complimenteert het bestuur en de werk-
groepen met hun getoonde inzet in dit lastige corona-
jaar.

4.Financiële verslagen en verslag van de kascom-
missie.
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 
Yvette Roozen en Mieke Goedkoop om de financiële
verantwoording over de periode 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020 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 2020.

De ALV neemt dit advies over.

5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat voor het boekjaar

2021 uit:
• Mieke Goedkoop
• Mitchell Hupkens

Er wordt een derde persoon aangesteld als reserve, nl.
Pim Hendriks.

6.Bestuurssamenstelling
 -Voorzitter Pieter Paul van Oerle 2021 
- Secretaris Carry Muylaert                2022 
- Penningmeester Johan Selles              2022 
- Algemene lid: Jeroen van Emmerik    2023
- Algemeen lid: Bianca Beijer              2023

Pieter Paul wil zijn termijn verlengen, in 2020 zijn Mo-
nique van der Heiden en Sandra Hendriks gestopt met
hun werkzaamheden voor het bestuur.

7.Sendenbeker
De Sendenbeker is dit jaar uitgereikt aan David de
Loor, zeer verdiend. Johan laat een foto zien van de
uitreiking. David heeft zich al vele jaren in allerlei
functies ingezet bij waterpolo. Momenteel is hij voor-
zitter van de polocommissie. 
David krijgt de beker nogmaals overhandigd, nu gegra-
veerd. 

8.Begroting
Johan bespreekt de begroting en legt uit dat deze be-
groting voor een deel giswerk is ivm met de coronacri-
sis. Een contributieverhoging is dit jaar niet nodig.

9.Aanpassingen in het huishoudelijk reglement
Er moeten aanpassingen gedaan worden in het huishou-
delijk reglement ivm nieuwe regels nav de wet toezicht
rechtspersonen en bestuur (WBTR)
 HR punt 3.6 wordt aangevuld met: de penningmeester
dient bij iedere bestuursvergadering het bestuur op haar
verzoek inzage te geven in de bankrekening. Het be-
stuur hanteert het vier-ogen principe bij overboekingen
boven een door het zittende bestuur te bepalen bedrag.
Verder wordt toegevoegd: punt 3.11 tegenstrijdig be-
lang
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang
van de rechtspersoon en de met haar verbonden organi-
satie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan wor-
den genomen, wordt het besluit genomen door de alge-
mene vergadering.

De ALV gaat akkoord met deze aanpassingen.
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In de loop van dit jaar zullen er nog aanpassingen aan
de statuten voorbereid worden. Deze zullen volgend
jaar tijdens de ALV aan de leden voorgelegd worden.

10. Beleid
Het bestuur werkt aan een nieuw beleidsplan. Pieter
Paul licht dit toe.
Er wordt gekozen voor een aantal speerpunten waarop
het beleid gericht is:

- relatie met SRO en de gemeente, we zijn op de goe-
de weg met de zwembadcommissie. Een goede relatie
is belangrijk bij de verdeling van badwater en bij de
plannen voor een nieuw zwembad.
-leden werven, er is geflyerd en dat heeft al een aantal
leden opgeleverd, maar er moet meer gebeuren. Thijs,
Johan en Jeroen werken aan een plan

-leden behoud, zeer belangrijk dat de sfeer goed is.
We willen het jeugdbestuur weer nieuw leven inblazen
om vooral leuke dingen te organiseren. Het zomerkamp
was zeer geslaagd, het is de bedoeling dat er meer zul-
ke verenigings-brede activiteiten komen.
-externe middelen: sponsoren werven, sponsorclicks
promoten, grote clubactie. Er zou bijvoorbeeld een
sponsorcommissie kunnen komen.

Als suggestie wordt nog genoemd dat het nuttig kan
zijn om een duidelijk profiel van de vereniging te be-
noemen en dat meer te promoten.
Social media moeten ook wat meer ingezet worden om
met name de jeugd te bereiken.

12. Sluiting
Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezig-
heid en sluit de vergadering om 21.40u.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2021 bestond het bestuur uit:
Naam: Functie: Einde termijn:
Pieter Paul van Oerle voorzitter 2024
Johan Selles penningmeester 2022 
Carry Smits-Muijlaert secretaris 2022
Jeroen van Emmerik algemeen bestuurslid 2024
Bianca Beijer algemeen bestuurslid 2024

Vergaderingen:
Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van Co-
vid-19. In de zomer was er veel mogelijk, maar in het
najaar kregen we weer te maken met maatregelen als
een coronapas, een lockdown en sluiten van zwemba-
den.
Het bestuur heeft in 2021 12x een reguliere bestuurs-
vergadering gehouden, waarvan 7x digitaal.
In 2021 is er  2x een voorzittersoverleg geweest, waar-
bij alle werkgroepen waren vertegenwoordigd. De
ALV van 2021 werd verplaatst naar 26 augustus, en
deze werd zowel digitaal als fysiek gehouden.(Er
mochten max. 20 personen in het clubhuis aanwezig
zijn)

Bestuurssamenstelling:
In 2021 bestond het bestuur uit 5 personen. Naast Je-
roen van Emmerik is ook Bianca Beijer toegetreden tot
het bestuur.
Regelmatig is er overleg tussen de werkgroepen en het
bestuur over mogelijkheden voor het opleiden van het
kader. Dit zowel voor het niveau van het kader langs de
badrand als voor veiligheid, zoals EHBO en lifeguard.

Voortdurend wordt er gekeken naar wat verplicht en
mogelijk is om de kwaliteit van de vrijwilligers op een
goed niveau te houden. Wij zijn nog steeds hard op
zoek naar een bestuurslid, die de opleidingen wil co-
ordineren, deze taak wordt nu ingevuld door Johan.

Kader:
Het kaderkado was dit jaar een fleecedeken met logo.
Er was geen kaderuitje.

Leden: 
Het ledental is gedaald, op 1 januari 2020 telde DWT
459 leden, op 31 december 468. Er zijn 109 afmelding-
en geweest en 117 aanmeldingen.

• bij wedstrijdzwemmen vertrokken 14 leden  en kwa-
men er 7 bij, totaal 58

• bij waterpolo vertrokken 14 leden  en kwamen er 29
bij, totaal 131

• bij synchroonzwemmen vertrokken 7 leden en kwa-
men er 3 bij, totaal 21

Het ledenaantal is met 4 gestegen in de sportsectoren
en met 3 bij Superspetters, Uur U en Junior Pro. 

We zijn als vereniging nog steeds bezig om nieuwe
leden te werven in alle sectoren. We hebben in de wij-
ken rond het zwembad geflyerd en dat heeft al veel
nieuwe jeugdleden opgeleverd.

Gelukkig hebben we nog wel 115 vrijwilligers die de
vereniging draaiende houden.
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55 van deze onmisbare vrijwilligers zwemt zelf niet
maar zit wel in het totaal aantal leden.

Opleidingen: 
In 2022 hopen we dit weer op te pakken. Er staan in-
middels EHBO cursussen, herhaling EHBO cursussen
en lifeguard cursussen op het programma.

Sendenbeker:
De Sendenbeker is in 2021 uitgereikt aan Pim Hen-
driks.

SRO:
We blijven onderhandelen met SRO over uitbreiding
van zwemwater. Als dit niet voldoende resultaat geeft,
zullen we gaan onderhandelen met de gemeente. De
zwembadwerkgroep houdt zich hier mee bezig en bo-

vendien met de ontwikkeling van twee nieuwe zwem-
baden.
Er is een eind gekomen aan een langlopend dossier
m.b.t. de huur van het clubhuis. Dit is afgerond en
heeft financieel gunstig uitgepakt voor DWT.

Dit jaar heeft het bestuur zich nog steeds veel bezig
gehouden met corona-gerelateerde zaken. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers weer hartelijk
voor de inzet tijdens het afgelopen jaar!

Pieter Paul van Oerle
Johan Selles
Carry Smits-Muylaert
Jeroen van Emmerik
Bianca Beijer

Jaarverslag Clubhuiscommissie
Door: Femke Pabst, Voorzitter

Ook in 2021 heeft een groep enthousiastelingen zich
ingezet voor het gezond, veilig én gezellig houden van
het clubhuis. In dit verslag leest u wat de clubhuiscom-
missie hiertoe heeft ondernomen. 

De Werkgroep 
In het jaar 2021 zijn er een aantal wijzigingen geweest
binnen de werkgroep. Mieke Goedkoop is gestopt en
Kasper Fruitema is erbij gekomen. Hierbij wil ik graag
Mieke nogmaals heel hartelijk bedanken voor de afge-
lopen jaren! De werkgroep bestaat nu uit de volgende
leden: Femke Pabst is voorzitter, Mitchell Hupkens is
vice-voorzitter, Truus Muylaert is penningmeester,
algemene leden zijn Toos Goedkoop, Iris Pethke en
Boris Schotman en Kasper Fruitema. Ook is Jeroen
Loerakker onderdeel van onze werkgroep als klusjes-
man. Deze groep vergadert elke eerste woensdag van
de maand, met uitzondering van de zomerstop.

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. Ui-
teraard zijn wij altijd bezig om het clubhuis zelf beter
en mooier te maken maar ook de activiteiten die bij het
clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar
taak dat er veilig en verantwoord gebruik kan worden
gemaakt van het clubhuis. 

Kader
Op dit moment hebben we nog steeds een goed bezette
werkgroep en kunnen we zeggen dat we enthousiaste
vrijwilligers hebben. Zonder al deze mensen die helpen
op de vrijdag bij de bardiensten en bij evenementen of
klussen in en 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 club-
huis. Dit waardeert de clubhuiscommissie ten zeerste.
Onwijs bedankt allemaal!

Resultaten
Ook in het clubhuis hebben we helaas weer te maken
gehad met alle gevolgen van de corona regels waardoor
dit jaar het clubhuis maar weinig is gebruikt/bezocht
door de verschillende zwemtakken. 

Evenementen en activiteiten 
Ook evenementen en activiteiten hebben veelal niet
kunnen plaatsvinden vanwege de maatregelen rondom
corona. 
Op de momenten dat het mogelijk was zijn er gelukkig
een aantal gezellige dagen / avonden geweest in het
clubhuis waarbij we elkaar weer eens hebben kunnen
zien en spreken.

Naarmate er weer meer mogelijk  is willen we graag
alle zwemtakken ondersteunen met het organiseren
en/of meedenken over ideeën om weer samen te kun-
nen komen in en rondom het clubhuis. Dat juichen we
van harte toe. DWT is één vereniging waar we het lief-
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st zoveel mogelijk met elkaar doen.

Overig
Het afgelopen jaar heeft Jeroen Loerakker weer veel
onderhoud aan het clubhuis gedaan. Ook volgend jaar
zijn we weer van plan om door te gaan met het algeme-
ne onderhoud.

De clubhuiscommissie staat altijd open voor nieuwe
ideeën en inzichten. Voor zover we deze niet zelf be-
denken, 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 club-
huis draaiende kunnen houden.

Jaarverslag Leszwemmen
Werkgroep
De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest:
• Voorzitter, agenda/notulen, website/clubblad /email

/communicatie en beheer wachtlijsten: Sabine 
• SuperSpetters inhoudelijk: Annelies, Kitty en Sabi-

ne
• Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters, Junior Pro en

Uur U: Kitty en Mary
• Penningmeester: Annelies, halverwege het jaar

overgedragen aan Brigit.
• Opleidingen/cursussen: Mary
• Algemeen (nieuw) lid: Charissa

Zo eens per 6 weken vergaderen we, dit jaar wisselend
online en live.
We zijn met 6 dames. Er zou nog een man bij mogen,
liefst een vader van een zwemmend kind.

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 moge-
lijk kader naar cursussen te laten gaan. Daar is in 2021
heel langzaam met ups en downs vanwege Corona, een
start mee gemaakt. 
We willen meer jonge mensen met niveau 3 binnen de
club hebben. En meer doorstroming van jeugdleden
van de sporttakken, die komen lesgeven. Dit blijft een
speerpunt.
We hebben korte lijntjes met de KNZB afdeling Su-
perSpetters. Dit helpt ons om het programma zo goed
mogelijk uit te rollen binnen DWT.
We hebben een samenwerking met zwemvereniging de
Waterwolf en ZPCH. We kijken bij elkaar, raadplegen
elkaar bij problemen en hopen van elkaar te leren. Dit
heeft in 2021 helaas ook stilgelegen.

Kader
We hebben in 2021 afscheid genomen van enkele les-
gevers, maar gelukkig ook nieuwe lesgevers mogen
verwelkomen. Het blijft een aandachtspunt om vooruit
te blijven denken en voldoende opgeleide mensen te

hebben staan.

Op het Junior-Pro uur is Harrie uurleider. Er zijn hier
voldoende lesgevers. 

Cursussen
We zijn in 2021 gestart met 2 Cursisten nivo 2 gewoon,
5 Nivo 2 verkort, en 2 Nivo 3

Resultaten
Door de verlichte sluiting van de zwembaden door Co-
rona, hebben we stil gelegen. Wachtlijsten zijn opgelo-
pen, er hebben minder kinderen kunnen afzwemmen.
Er is een periode geweest dat alleen de badje 4 t/m 8
kon zwemmen en de lagere badjes niet. Hierdoor is er
een, zoals wij noemen, Corona-gat ontstaan. Dus min-
der kinderen per uur in het bad. We zijn hard aan het
werk om de badvulling weer op het oude nivo te krij-
gen, we zijn er nog niet helemaal.
Het Junior-Pro Uur is goed gevuld.
Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder
banen met mensen die zelfstandig banen zwemmen.
We hebben 1 keer afgezwommen voor zwemvaardig-
heid. 5x ZV 1, 1x ZV 2 , 3x ZV 3
En we hebben toch nog 3x voor SuperSpetters afge-
zwommen:  40 kinderen kregen hun SuperSpet-
ters-diploma. 

Ook in 2021 is de jaarlijkse beoordeling vanuit de
KNZB vervallen.

Evenementen en activiteiten
Zijn er dit jaar niet geweest.

Overig
Wij willen alle lesgevers, tafeldames, hulpouders, uur-
leiders, uitzoekers en praktijkbegeleiders ontzettend
bedanken voor hun inzet.

Leszwemcommissie:
Sabine Roozen, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu,
Mary Hoogenes, Brigit van Schie en Charissa de Groot

mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
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Jaarverslag Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2021 uit de volgende leden:
Carolina Aarts
John van Schie
Linda Visser
Anke Nulkes

Beleid
Als doelen voor 2021 hadden wij gesteld:
• Weer kunnen trainen en deel kunnen nemen aan

wedstrijden.
• Het ledenbestand stabiel houden en mogelijk nieu-

we leden erbij.

Echter Corona speelde ook dit jaar een grote rol en
heeft het moeilijk gemaakt voor iedereen.

Kader
In 2021 bestaat de trainersgroep uit de volgende perso-
nen:
Merel Visser
Eva Visser 
 
Ook in 2021 hebben de trainsters ondersteuning gekre-
gen van seniorenzwemsters en oud leden/trainsters,
waar voor hartelijke dank.

Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2021 was 25. We heb-
ben het jaar afgesloten met 24 zwemsters.

Doordat er de eerste maanden van het jaar niet ge-
zwommen kon worden, zijn er naast de online droog-
trainingen een paar maanden buitentrainingen georga-
niseerd op zondagochtend bij S.V. De Terrasvogels.
Hier werd goed gebruik van gemaakt, al was het alleen

maar om elkaar weer eens in het 'echt' te kunnen zien!

Vol goede moed werd er na de zomervakantie weer van
start gegaan. Er mochten weer wedstrijden gehouden
worden en dat leverde goede resultaten op voor de
zwemsters. Er werden diploma's behaald en limieten
voor o.a. het NK.

In november hebben we nog een diplomazwemmen
kunnen organiseren met DAW, volgens alle toen gel-
dende Corona regels. Het publiek stond buiten in de
kou de zwemsters aan te moedigen.

Evenementen en activiteiten
Er zijn heel veel online landtrainingen gegeven en ook
werden er online spelletjes gedaan om de zwemsters
toch iets te kunnen bieden in dit voor iedereen moeilij-
ke jaar.

Alle muzieknummers die waren ingestudeerd zijn voor
de zomervakantie gefilmd, om alle ouders toch nog iets
te kunnen laten zien.
Een onderlinge wedstrijd is ook minder leuk zonder
publiek en jury, maar beter iets dan niets.

De junioren en senioren groep zijn samen druk bezig
geweest met het pailletteren van de nieuwe badpakken
en haarstukjes.

Overig
Ook 2021 is een 'vreemd' jaar geweest. De zwemsters
en de trainsters hebben er het beste van gemaakt. Daar
kunnen we trots op zijn !! We gaan volvertrouwen de
toekomst tegemoet.

De werkgroep synchroonzwemmen.

Jaarverslag Waterpolo
Secretaris
Helaas heeft seizoen 2020/2021 niet op een normale
manier kunnen eindigen. In 2021 zijn voor dit seizoen
geen wedstrijden meer gespeeld vanwege de toen gel-
dende coronamaatregelen. Hierdoor zijn de competities
bevroren en is de degradatie/promotie regeling niet
toegepast. Dat is ook de reden dat alle teams het sei-
zoen van 2021/2022 in dezelfde competitie spelen als
het seizoen ervoor. Gelukkig mochten we wel weer
voor seizoen 2021/2022 wedstrijden gaan plannen, dit
keer zelfs met voor het eerst in jaren een Heren 5! Het
inplannen van de wedstrijden is altijd een flink karwei,
gelukkig gaat alles via het handige Sportlink en kunnen
de wedstrijden foutloos gepland worden. De competi-
ties begonnen voorspoedig, maar helaas moesten we
aan het einde van het jaar toch een aantal wedstrijden
afgelasten door wederom een lockdown. De regiowed-

strijden die hierdoor niet doorgingen hoefden niet ing-
ehaald te worden, maar de bondswedstrijden (alleen
Heren 1) wel, deze staan gepland in 2022.

Dit is mijn laatste jaarverslag als secretaris, volgend
jaar zult u deze ontvangen van Hugo Metten en Dana
van der Putten. Ik wens ze veel succes met hun taak als
secretaris. Van mij mogen jullie volgend jaar het deel
van het jaarverslag ontvangen vanuit de rol van voor-
zitter.

Paul Zuiderduin

Jeugd
Het jaar 2021 was door Corona wederom een vreemd
jaar. De competities waren eind 2020 stilgelegd en zijn
de rest van seizoen 2020-2021 eigenlijk niet meer op-
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gestart. Er kon gelukkig wel een groot deel van de tijd
nog worden getraind. Ook het Pinkstertoernooi en voor
de jeugd het Peter Rienstratoernooi hebben afgelopen
jaar geen doorgang gevonden. Gelukkig waren er voor
de DWT waterpolojeugd nog wel twee lichtpuntjes in
de zomer. Het jeugdkamp en het Snippentoernooi! Bei-
de konden door gaan en waren zeer geslaagd met een
hoge opkomst. 

Het nieuwe seizoen 2021-2022 ging gelukkig weer
voortvarend van start.. Met een minipologroep (terug
van weggeweest), een pupillen <11 team, een pupillen
<13 team én een gemengd aspiranten <15 team! Dit is
mogelijk door een onverwacht grote aanwas van nieu-
we waterpolojeugdleden afgelopen zomervakantie. Op
dit moment staat de teller op 45 actieve jeugdleden bij
de waterpolo. Een ongekend hoog aantal. 

Deze jeugd kan alleen worden behouden, getraind en
opgeleid door ons geweldige trainerskader. Daarom
willen we graag Lloyd Muylaert, Jorrit Bakker, Rob
Goedkoop, Ronnie Westerhoven, Daphne Romeijn,
Pim Hendriks, Kasper Fruitema, Casper Groenendijk,
Lily Kaviani en Sofie Weustink hartelijk bedanken
voor hun inzet. Daarnaast een speciaal bedankje naar
Stefan Woolthuis en Sander en Tineke Groenendijk
voor het bijspringen bij uitval van trainers en meehel-
pen in de organisatie van verschillende activiteiten.
Iedereen bedankt!

Helaas werden we eind 2021 toch weer opgeschrikt
door een coronagolf en werden alle activiteiten, inclu-
sief het geplande jeugdkerstfeest, opgeschort. Het was
een meevaller dat deze lockdown relatief kort heeft
geduurd. We zijn sinds januari 2022 toch weer gewoon
aan de bak en lijkt alles weer (definitief) bij het oude.

David de Loor

Dames
In 2021 speelde DWT wederom met twee damesteams.
We zijn ontzettend blij dat, ondanks de lockdowns, de
meeste dames zijn blijven spelen. Ook zijn er wat mei-
den van de jeugd doorgestroomd naar de dames en zij
hebben hun draai goed kunnen vinden. Dames 2 heeft
nog steeds profijt van de invalpoule, waarin veel oud-
gedienden zitten die het leuk vinden af en toe een trai-
ning of een wedstrijd mee te pakken. Koos Ruiter is in
september 2019 gestart als coach en trainer van de da-
mes en hij is in seizoen 20/21 en seizoen 21/22 aang-
ebleven in deze functie. De doelstelling van de dames
in 2021 was zo veel mogelijk wedstrijden en trainingen
meepakken in deze vreemde tijden. Daarnaast vonden
we het van belang dat er twee damesteams bleven be-
staan, zodat iedereen op haar eigen niveau kan poloën.
Vanwege de coronacrisis was het al eerder ingezette
plan om meer meisjes en dames aan te trekken lastig
door te zetten.
In seizoen 2020/2021 zijn de competities vroegtijdig
stilgelegd vanwege de coronacrisis.
Helaas hebben alleen de eerste wedstrijden in septem-
ber 2020 plaatsgevonden en is er in de eerste helft van

2021 nauwelijks gespeeld. De competities zijn dat sei-
zoen één-op-één zijn gekopieerd naar 2021/2022. Wan-
neer het kon, hebben we echter begin 2021 enthousiast
doorgetraind in de Houtvaart en het Boerhaavebad, met
of zonder bal, om uiteindelijk seizoen 21/22 hoopvol te
starten. De eerste weken van het seizoen waren ink-
omen, voor zowel dames 1 als dames 2. Net toen de
teams warm begonnen te draaien en er wat puntjes ge-
pakt werden, kwam er een nieuwe lockdown, waardoor
er wederom wedstrijden uitvielen eind 2021. Beide
teams stonden op dat moment helaas onderin het rech-
terrijtje van de competitie. Er is besloten de competitie
zo veel en zo goed mogelijk uit te spelen. Beide dames
spelen niet in de bond, dus er worden geen wedstrijden
ingehaald. Dit betekent wederom dat de competitie
wordt gekopieerd naar volgend seizoen en er geen spra-
ke is van degradatie of promotie.
Voor volgend jaar hopen de dames dat in de rest van
seizoen 21/22 lekker gespeeld kan worden. We genie-
ten van de wedstrijden nu ze weer volop draaien en
willen vooral ervaring opdoen voor volgend seizoen.
We hopen op een volwaardige competitie in 22/23. Het
doel is om twee stabiele teams te creëren de continu-
iteit en het samenspel te bevorderen. Natuurlijk blijft
ook de ledenwerving hoog op de agenda staan en gaan
we, zodra het allemaal weer kan, ons best doen meer
damesleden aan te trekken. De grote groep meisjes die
het afgelopen jaar is gestart bij de jeugd biedt hierbij
een goed toekomstperspectief.

Charlotte Speekbrink

Heren
Afgelopen jaar was, net als het jaar ervoor, een jaar
van onzekerheden en maatregelen. Begin 2021 waren
er nog allemaal restricties en ook uiteindelijk een wel
opgestart, maar niet afgerond waterpoloseizoen. Het
seizoen werd onderbroken en we hebben ons met zijn
allen aan de coronaregels moeten houden. Jammer....
maar noodzakelijk. 
 
Toen het einde van de lente in zicht was kwamen er
wat versoepelingen. We begonnen onder diverse beper-
kingen weer langzaam met zwemtrainingen en deze
vloeide na een zomervakantie gelukkig door in weer
echte waterpolotrainingen. Het is mooi om te zien hoe
gedreven iedereen toch weer zijn sport op pakt na de
verschillende lockdowns. Ook mijn complimenten aan
iedereen binnen de club voor het naleven en opvolgen
van alle coronaregels, hiervoor bedankt!
 
Het seizoen 2021 ~ 2022 begon met de volle verwach-
ting hem dit keer eindelijk weer uit te spelen. Het leek
er nog even op dat dit er niet in zat… Maar gelukkig
zijn er niet al te veel wedstrijden afgezegd en het ziet
er naar uit dat het hele seizoen voor de bond afgerond
kan worden. Alle vervallen wedstrijden zullen door H1
worden ingehaald en het seizoen zal worden uitge-
speeld. Voor district was er wat coulance en zij spelen
hun competitie uit onder minder strenge "inhaal voor-
waarden".
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De herenteams hebben vanwege corona-uitval wel wat
moeite om compleet op te komen dagen bij de wedstrij-
den. Dit heeft zich echter niet ten koste gedaan van de
gezelligheid. Ook is het heel fijn om te zien dat ieder-
een zijn best doet om zo veel mogelijk aanwezig te
zijn. 

 
Iedereen hartelijk dank voor afgelopen jaar en een
sportief seizoen gewenst!
 
Sjoerd de Vries

Jaarverslag Wedstrijdzwemmen
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2021 uit vijf leden: Bianca
Beijer, Chantal Beijer, Inken Wemheuer, Jeffrey
Camphens en Yvette Roozen. De taken zijn als volgt
verdeeld:
• Bianca: organisatie & contactpersoon startgemeen-

schap / coördinator officials
• Chantal: evenementen / pr / website / communicatie
• Inken: voorzitter / secretaris
• Jeffrey: vice voorzitter / contactpersoon tussen trai-

ners & zwemmers / ontwikkeling openwater zwem-
men / ledenwerving

• Yvette: wedstrijdsecretariaat & organisatie

Notulen worden gerouleerd. We zijn op zoek naar een
extra lid voor de werkgroep, het liefst een ou-
der/verzorger van een (jongere) zwemmer omdat deze
groep zwemmers nu niet vertegenwoordigd is in de
werkgroep. Echter is het werven van een nieuw lid pas
zinvol als wedstrijden weer regelmatig plaatsvinden.

Beleid: 
In het technische beleidsplan wedstrijdzwemmen DWT
2017-2022 staat de volgende missie:
DWT wedstrijdzwemmen is er op gericht om zwem-
mers op te leiden om wedstrijden te zwemmen op
zijn/haar hoogste niveau. Hiervoor hebben we volgen-
de strategische pijlers gedefinieerd:

Het beste uit de zwemmers halen
DWT staat voor wedstrijdzwemmen op top- en op
breedte sportniveau. Deze diversiteit willen we (blij-
ven) bieden - iedereen moet op zijn niveau kunnen blij-
ven trainen en wedstrijden zwemmen. Hiervoor moeten
we voor elk niveau de voorwaarden definiëren en zo
ver mogelijk bieden. De ondersteuning van het bestuur
is daarbij nodig en ook de wil om over nodige verande-
ringen na te denken en ons daarbij te ondersteunen. Dit
geldt voor alle zwemmers, ouders, trainers en vrijwilli-
gers.

Plezier is het bindmiddel voor prestatie
Als zwemmers het naar hun zin hebben, dan zitten ze
ook lekker in hun vel. Als naast hard trainen ook ruim-
te is voor plezier en activiteiten, dan zal dit de presta-
ties van de zwemmers bevorderen. Iedereen traint om
mee te doen aan wedstrijden op een voor hem/haar zo
hoog mogelijk niveau. Plezier is een dermate belangrij-
ke factor dat hier extra aandacht aan dient gegeven te
worden.

Vrijwilligerswerk boeit
"Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers!"
en "Vele handen maken licht werk" zijn veelgehoorde
gezegdes. Om voldoende vrijwilligers te vinden die
met plezier de taken uitvoeren, zullen we ervoor moe-
ten zorgen dat het vrijwilligerswerk voor iedereen
(zwemmers en familie ervan) boeiend is. Dat betekent
dat we ouders meer moeten betrekken bij wat hun kin-
deren doen, bij zowel wedstrijden als trainingen.

Verder hebben wij als doel aangegeven:
In de komende vier seizoenen wil de zwemploeg een
stabiele middenmoter worden in de B-competitie en we
willen het zo voor elkaar krijgen dat onze zwemmers
het beste uit hun zwemcarrière kunnen halen, met daar-
bij plezier voor iedereen (ouders, vrijwilligers en
zwemmers). En dat er naast de zwemmers ook de ou-
ders betrokken worden bij de vereniging om vrijwilli-
gerswerk te doen.

Uiteraard heeft de Corona pandemie net als afgelopen
jaar grote invloed gehad op de uitvoering van dit be-
leidsplan in het jaar 2021 vanwege het uitvallen van
zowel trainingen als wedstrijden. 

Kader
De werkgroep is op dit moment druk bezig met het
zoeken naar een nieuw werkgroep lid en een nieuwe
hoofdtrainer. Er zijn veel taken maar door de gemoti-
veerde leden en trainers en een duidelijke taakverde-
ling lukt het om alle trainingen kwalitatief goed in te
vullen en de actiepunten op tijd uit te voeren. Het afge-
lopen jaar 2021 waren de trainingen als volgt ing-
edeeld:
• Maandagavond: Peter met assistentietrainer Thij-

men 
• Dinsdagavond: Hanne training
• Landtraining op dinsdag- en donderdagavond: Jef-

frey of Bido
• Woensdagavond: Peter
• Vrijdagavond: Fedor
• Zaterdagochtend: Peter de eerste 30 minuten voor

de topselectie, daarna Fedor
• De ochtendtrainingen op maandag, woensdag en

donderdag worden door Fedor (woensdag) en Geor-
ge (maandag en donderdag) gegeven

We redden het op deze manier en zijn blij dat dankzij
de trainers geen trainingsuren geschrapt moesten wor-
den - maar een hoofdtrainer is zeker hard nodig. De
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zoek naar een nieuwe hoofdtrainer via verschillende
wegen is nog gaande. Bij deze dan ook de oproep aan
iedereen: ken je iemand, die hierin interesse zou kun-
nen hebben? Geef het door, we staan altijd voor een
aanbeveling open.

Officials
Afgelopen seizoen hebben zich er helaas geen nieuwe
vrijwilligers aangemeld voor de klokkers cursus. Wel
zijn er een aantal trainers geslaagd voor een trainer-
scursus  (Fedor trainer 2 cursus - gefeliciteerd!) of be-
ginnen er binnenkort aan (Hanne trainer 3 cursus - suc-
ces ermee!).

Resultaten
In seizoen 2020-2021 zijn we in een nieuwe regionale
A-klasse gekomen voor de competitie. Helaas hebben
we slechts 1 competitiewedstrijd gezwommen en dus is
het eindklassement van dat seizoen niet tot stand geko-
men. Dit seizoen (2021-2022) hebben we al 2 wedstrij-
den gehad en staan we mooi in de middenmoot. De 3e
ronde werd geannuleerd tijdens de lockdown, maar de
4e en 5e ronde gaan hopelijk gewoon door.
In september 2021 zijn Cruz de Groot, Suraj Baladura-
ge en Willem Weustink Nederlands Estafette Kampi-
oen geworden met de Startgemeenschap Team
Noord-Holland. Ze werden met ruime voorsprong eer-
ste. Ze hebben genoten van de wedstrijd en zijn al dik-
ke vrienden geworden met de jongens van de andere
verenigingen.
Deze startgemeenschap is overigens tot stand gekomen,
omdat de drie verenigingen (KZC, ZV De Zaan en
DWT) veel talenten hebben, maar alle drie iedereen
voor zich genomen niet groot genoeg zijn om die talen-
ten op het juiste podium/niveau wedstrijden te laten
zwemmen. Daarom deze startgemeenschap zodat deze
talenten voldoende uitdagingen krijgen en gelijktijdig
zich nog steeds thuis voelen bij hun eigen vereniging. 

Overige prestaties
• NJK (Nederlands Jeugd Kampioenschap) korte

baan: Willem Weustink (4de van Nederland)
• ONK (Open Nederlands Kampioenschap) lange

baan: Jeffrey Camphens en Rik Hofland deelname
1500m vrij en 100m vlinder

• Heel veel clubrecords

Vanuit de wedstrijden gezien waren het magere seizoe-
nen, want veel wedstrijden gingen niet door,  waaron-
der ons eigen Paastoernooi en het vlinderslaggala. Des-
alniettemin hebben we al leuke ideeën en plannen voor
volgend seizoen, de rest op dit seizoen en staan we te
trappelen om leuke wedstrijden voor onze leden te or-
ganiseren.

Evenementen en activiteiten
Helaas hebben we door corona weinig evenementen
kunnen organiseren. Wel hebben we juist tussen de
lockdowns in geheel volgens de regels een sinterklaas
dobbelspel kunnen organiseren. Als vanwege de Coro-
na maatregelen weer meer mag, zullen ook weer meer

activiteiten ingepland worden.

Ontwikkelingen sinds Corona 
Het jaar 2021 begon helaas in een lockdown, in de
tweede week van januari werd aangekondigd dat de
lockdown zou worden verlengd tot februari. Helaas
was dit nog niet het einde want de lockdown werd nog-
maals verlengd; uiteindelijk kwamen versoepelingen en
konden we eindelijk weer trainen vanaf half mei. In het
begin konden de trainingen enkel plaatsvinden met een
maximaal aantal zwemmers vanwege de maatregelen.
Vanaf begin Juni mocht alles weer open en konden we
weer trainen op volle capaciteit. 
Na de zomer begonnen we het nieuwe seizoen
2021/2022 goed en konden alle traingingen gegeven
worden en vonden eindelijk ook weer eerste wedstrij-
den plaats. Tot begin december hebben we kunnen ge-
nieten van alle trainingen en wedstrijden die dit sei-
zoen te bieden had. Halverwege december kwamen we
helaas weer in een lockdown terecht welke tot januari
2022 duurde. 
Tijdens de onzekere periode van lockdowns, maatrege-
len en beperkingen werden alle zwemmers en ouders
op de hoogte gehouden door de werkgroep via onze
DWT wedstrijdzwemmen WhatsApp groep. 
Verder hebben we tijdens de lockdown de zwemmers
digital bezig gehouden met online landtrainingen. On-
derling hadden veel zwemmers hecht contact met el-
kaar en elkaar gemotiveerd toch te trainen buiten het
(binnen) zwemmen om. Iedereen wil natuurlijk het lief-
st zwemmen maar door elkaar voor andere manieren
om te bewegen te motiveren is de zwemgroep onder-
ling toch in contact gebleven en hebben we elkaar door
de moeilijke periode heen geholpen.   

Samenvatting
Het jaar 2021 is anders verlopen dan verwacht maar de
resultaten zijn er zeker niet minder op geworden. Bin-
nen de organisatie is er weinig verander ten opzichte
van het vorige jaar. Zou zijn we weinig leden verloren
maar zijn er helaas ook niet veel nieuwe leden bijgeko-
men - niet verder verrassend als je maandenlang geen
trainingen kunt aanbieden. Ook betreft vrijwilligers
hebben weinig tot geen ouder zich aangemeld voor
bijvoorbeeld een klokkers cursus. Wel zien we dan de
huidige trainers langs het bad zich uitstekend inzetten
voor de zwemmers door nieuwe cursussen te volgen of
door trainingen van elkaar over te nemen. Petje af hier-
voor!
Ondanks het missen van een hoofdtrainer zijn de resul-
taten van de zwemmers geweldig dit jaar. DWT had
meerdere vertegenwoordigers op zowel de individuele
NK afstanden als op de NK estafette met zelf een eer-
ste plek. We merken dat de motivatie onder de zwem-
mers met de dag verbeterd en dat ze elkaar aansporen
het beste uit zich zelf te halen. Onderling worden er
steeds meer technieken besproken en adviezen ge-
vraagd voor verbetering. Dus ondanks lastige omstan-
digheden door Corona en veel trainingsuitval hierdoor
hebben we met 2021 een mooi jaar kunnen afsluiten
waar we trots op mogen zijn.
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naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

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

Contact adressen Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Pieter Paul van Oerle  (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst (voorzitter)
tel.: 06 - 558 778 58
# 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

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

Planeet zaterdag
8.00-9.00 Superspetters
uurleider: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen

(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu 

tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining
(wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag 18.30 - 19.30

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

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
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