Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

NieuwSplash Januari 2017
WORD ZWEMLERAAR
SUPERSPETTERS

LINDA NIEUWE
BESTUURSSECRETARIS

Voor de SuperSpetter zwemlessen zijn wij op zoek
naar ondersteuning!
Volg jij een opleiding CIOS keuzevak elementair
zwemmen Zwem ABC of een opleiding tot
zwemonderwijzer? Of heb je deze al afgerond?
Dan kun je bij DAW ondersteuning bieden aan de
SuperSpetter zwemlessen.
Informatie https://www.superspetters.nl
De lessen worden gegeven op:
- woensdag van 18:00 - 18:45 uur
- zaterdag van 08:00 - 08:45 uur
Instructeurs zijn: Gerard Hoedjes en Max Delissen
Heb je belangstelling, neem dan contact op met:
Max Delissen
06 23766338

FOTO'S NIEUWJAARSDUIK

Ook dit jaar ging een deel van de leden van DAW
weer op weg naar Egmond aan Zee om daar het
ijskoude water in te duiken. Tessa Naber, van de
Jeugdcommissie DAW deed mee en schreef er een
stukje over.
Met vermoeide hoofden stonden we allemaal klaar
om de bus in te gaan. Een halfuur van tevoren begon
de warming-up, dus ook ik stond te springen om het
warm te krijgen (niet gelukt). Met nog 10 seconden
op de klok begon het aftellen en daarna rende
iedereen de ijskoude zee in.
Meteen bij de eerste stap die ik in het water zette,
kreeg ik al een zoute golf water in mijn gezicht. De
golven waren die dag niet zo laag… en met die
harde, gure wind in je gezicht was het nog iets
kouder. But, we did it!
De terugweg naar de handdoek leek langer dan
verwacht, helaas. Nadat we allemaal zonder gevoel
in onze lichaamsdelen ons toch hadden weten
aangekleed konden we bibberend de bus weer in
waar we een beker hete thee kregen om onze
vingers weer tot leven te brengen. Bij de Hoornse
Vaart waren douches beschikbaar, waar we goed
gebruik van konden maken. Na een warme douche
stonden bekers warme chocolademelk klaar met
oliebollen. En hoewel het uitermate koud was, was
het ook wel heel gezellig. Een nieuwjaarsduik kan ik
van mijn bucketlist afschrapen en ik zeg, volgend
jaar weer!
Op de website van DAW staan alle foto's.

OPBRENGSTEN SPONSORKLIKS

In december hebben veel DAW-ers internet
bestellingen gedaan via Sponsorkliks en is er ruim
99 euro verdiend voor DAW. Hartstikke goed! Maar
Sponsorkliks kan je altijd gebruiken als je iets
besteld. Niet alleen in december, dus hou het in je
achterhoofd als je iets wilt aanschaffen via internet.
Kijk eerst op sponsorkliks ofe je er geld mee kan
verdienen voor DAW.

Het bestuur heeft een nieuwe bestuurssecretaris:
Linda Hoogenbosch. De functie van secretaris is erg
belangrijk voor het bestuur. Wij zijn heel blij dat
Linda onze nieuwe secretaris is.
Linda Hoogenbosch is 26 jaar oud. Sinds 2,5 jaar
woont ze, samen met haar man, in Heerhugowaard.
Ze is pas kort geleden begonnen met zwemmen bij
DAW bij de trimzwemmers. Na de zomer leek het
haar leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor
de vereniging. Vandaar dat ze zich had
aangemeld als secretaris in het bestuur van
DAW. Welkom Linda!

WEBMASTER
Om iedereen die hulp nodig heeft bij ICT problemen
beter van dienst te kunnen zijn, kun je van nu af aan
mailen naar webmaster@daw.nl. Edwin de Bruijn
en Klaas Schoute zijn de webmasters van DAW en
kunnen helpen als je vragen hebt b.v. over de
website, mailboxen, filebeheer of Swimnet.
Voor de overige zaken als nieuwsberichten,
wedstrijdverslagen of input voor de nieuwssplash
kun je die als vanouds mailen naar nieuws@daw.nl

Trimzwemmers gekleed te water

Een nieuwe traditie is geboren. Ieder jaar sluiten de
trimzwemmers het jaar af door de laatste training
van het jaar met kleren aan te zwemmen. Ze starten
met alle kleren aan, drie lagen, hemd, t-shirt en trui
of jas, broek sokken en schoenen. Bij ieder behaald
onderdeel b.v. 200 meter schoolslag, mag er een
kledingstuk uitgetrokken worden. Ik kan je vertellen
dat het erg zwaar zwemt met kleren aan, maar zo
train je juist extra hard.

DIPLOMA GEHAALD

DAW BESTAAT 100 JAAR IN 2018

Op 17 december hebben een aantal Trimzwemmers
en één Master zwemmer hun diploma C gehaald! Ze
waren er best gespannen voor, maar hebben het
geweldig gedaan. Voorzitter Max Delissen reikte de
diploma's uit.

We zijn achter de schermen druk bezig met de
voorbereidingen voor het 100 jarig bestaan van DAW
wat we vieren na de zomervakantie (augustus /
september) in 2018. Vanaf nu zullen we iedere
maand een artikel in de NieuwSplash eraan
besteden. Bijvoorbeeld artikelen over DAW uit de
afgelopen 100 jaar, of interviews met oud zwemmers
of oudleden over vroeger. Of een ideeën bus voor
ludieke evenementen die we kunnen gaan
organiseren, zoals b.v. een buitenwater
zwemwedstrijd of een mini triathlon. Hou dus de
NieuwSplash in de gaten!

Van links naar rechts, Hans Schoenmakers, Bart
van der Zijden, Bastiaan van Dijk, Wouter van
Velzen, Astrid van der Zijden, Wendy van Vierzen en
Renate van Lienen.
Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!

Kerstborrel trimzwemmers

Het is heel leuk bij de trimzwemmers. Na de laatste
training van de Trimmers in 2016, zijn we samen met
de Masters naar ons clubhuis gegaan voor een
Kerstborrel.
Dit was weer erg gezellig!
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