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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het mag best gezegd worden dat we in een rijk
en welvarend land leven. De bedrijvigheid neemt
alleen maar toe. Waar amper tien jaar geleden
werkloosheidscijfers tot na-oorlogse recordhoogten stegen, moet
werk gevend Nederland zich thans in allerlei bochten wringen om
vacatures ingevuld te krijgen. Vutten voor ouderen wordt allengs
onmogelijk gemaakt en vanaf 11 jaar wordt het voor scholieren al
mogelijk en aantrekkelijk gemaakt om na schooltijd een lucratief
bijbaantje af te werken. Deze bereidwillige hulptroepen uit het
onderwijs pikken maar al te graag hun graantjes mee uit de ruif van
vraag en aanbod, want het zakcentje van pa en ma is immers bij
lange na niet voldoende om de eerste schreden op de markt van
welzijn en geluk succesvol aan te gaan.

Niet zo lang geleden nog zette pedagogisch Nederland grote
vraagtekens bij de arbeidsinzet van de jonge kinderen van kleine
zelfstandigen, die hiermee een wezenlijke bijdrage leverden aan het
gezinsinkomen. Het zou schadelijk zijn voor de ontwikkeling van
het kind. Naast school en huiswerk moest er immers voldoende tijd
en ruimte overblijven voor sport en spel. Het kan verkeren! Hoewel
ik de huidige ontwikkeling niet wil (en kan) tegenhouden, is een
kritisch volgen hiervan zeer zeker gewenst. Immers in deze
prestatiemaatschappij wordt ook van kinderen al het nodige geëist
en samen met leerprestaties kunnen bijbaantjes een behoorlijk
stresserend effect hebben. Rijk en welvarend heeft dus blijkbaar ook
zo zijn keerzijde!

We eisen als samenleving dus nogal wat van onze kinderen. De
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kinderen zelf denken het allemaal wel aan te kunnen. Hoewel de
commercie ze daartoe eigenlijk dwingt, want niet meedoen aan de
gekte van de materiele ballast betekent er niet bij horen en dan ben
je bijna automatisch een paria van je eigen sub-cultuur. Materieel
geluk is dus per definitie niet alleen zaligmakend. Materie in
samenhang met mentale harmonie en sociaal welzijn vormt de basis
voor de ontwikkeling van elk individu, ongeacht de culturele
achtergrond. Buiten het vergaren van kennis en de inzet om te
voldoen aan onze (primaire) levensbehoeften is ontspanning van
onschatbare waarde voor het zo noodzakelijke evenwicht in ons
leven. En daarin moeten we toch tot voorbeeld kunnen zijn naar de
kinderen in onze samenleving. 

Een bijbaantje is dus oké, want die diskman en GSM is toch vet
goed zeg! Het verbeteren van een persoonlijk record en het winnen
van de wedstrijd in je favoriete sport geeft echter net zo'n kick. In
beide gevallen heb je persoonlijk naar dit succes toegewerkt. Je staat
dan midden in de schijnwerpers, je hoort er helemaal bij en dat geeft
best een rijk en welvarend gevoel. De disco en de sportvereniging
gaat dus blijkbaar heel goed samen. Real fun is a lifestyle en
sportbeoefening maakt daar onderdeel vanuit. Reken maar van
yes!!1

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- De jubileumeditie van "de dag van DWT".
In het clubblad van september is uitvoerig bericht
over de dag van DWT. Nog even de hoogtepunten
op een rijtje.
De dag van DWT wordt gehouden op zaterdag 28
oktober (de laatste zaterdag van de
herfstvakantie).
Wat is er zoal te doen!!
12.30 uur: Clubhuis open. hier kunt u zich aanmelden voor een 

(familie) speurtocht in de Haarlemse binnenstad.
13.00 uur: Start (familie) speurtocht.
15.00 uur: Terugkomst eerste deelnemers (familie) speurtocht.

In het clubhuis wacht een versnapering,
gezelschapsspelen en videofilms.

16.15 uur: WATERSPECTAKEL IN BEIDE BADEN VAN HET
BOERHAAVEBAD met diverse waterspelen.

18.15 uur: BARBEQUE rond het subtropisch zwembad en de hal.
Tarieven BBQ: ƒ 12.50 p.p. vanaf 13 jaar

ƒ 10.00 p.p. van 8 tot 13 jaar
ƒ  7,50 p.p. onder de 8 jaar

Dit alles inclusief 2 drankconsumptiebonnen
Voor de BBQ kunt u zich opgeven elke vrijdagavond
aan de bar van het clubhuis, of telefonisch van 19.00 tot
20.00 uur. (tot 20 oktober).

20.30 uur: Disco in het clubhuis voor het swingend volkje. Een
ongedwongen feest met minder decibellen verslindende
muziek in de hal van het zwembad voor de liefhebbers
van gezelligheid.

24.00 uur: Einde feest!!
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Met bronvermelding.

Sport is in veel opzichten belangrijk voor het aanzien van een natie
in de wereld. Tijdens de Olympische spelen in Sydney zal ieder land
zijn best doen om eeuwige sportroem te vergaren. De grote naties
willen door het winnen van vele medailles hun ultieme macht
bevestigd zien. Terwijl ontwikkelingslanden sportieve successen
nodig hebben om de aandacht van de wereld op zich gericht te
krijgen. Met name in de atletiek liggen er kansen voor landen als
Ethiopië. Marathonloper Aiduna Aitnafa is zo’n exponent van
Afrikaanse natuurtalenten, die d.m.v. Olympische sportprestaties
zijn land een dienst wil bewijzen.

Aiduna Aitnafa komt uit een klein dorp in Ethiopië. Als jongste uit
een arm boerengezin moest hij hard meewerken. Wel ging hij naar
school in een groter dorp dat 12 kilometer verderop ligt, wat neer
komt op dagelijks 24 kilometer op blote voeten wandelen en
hardlopen. In die periode is de basis gelegd voor zijn latere atletiek
carrière. Op zijn zestiende is hij serieus gaan trainen en stak hij al
zijn vrije tijd in het hardlopen. In 1993 deed hij voor het eerst mee
aan een halve marathon in zijn land. Het hardlopen ging hem steeds
beter af. Hij hoorde bij de veelbelovende atleten en werd
uitgezonden naar wedstrijden elders. Zo belandde hij in hetzelfde
jaar in Brussel bij de WK atletiek. Om zich sportief sneller te
kunnen ontwikkelen bleef hij in Europa en vond al snel onderdak bij
PSV in Eindhoven.

Atletiek zit Ethiopiërs in het bloed. Hun grote voorbeeld is Abbebe
Bekila, die de Olympische marathon in 1960 in Rome op blote
voeten winnend afsloot. Jongeren spiegelen zich aan zijn succes en
willen graag in zijn voetsporen treden. Aiduna vindt sport zeer
belangrijk voor een ontwikkelingsland. Het draagt bij tot een beter
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zelfvertrouwen en het geeft je land status. Sportieve topprestaties
tijdens de Olympische Spelen geeft een land kracht en het maakt
iedereen gelukkig. Als atleten hebben we een voorbeeldfunctie. Je
mag er trots op zijn om de kleuren van je land te mogen verdedigen.
Onze sportprestaties zijn van invloed op de na ons komende
generaties. Ik hoop daar op mijn eigen bescheiden wijze aan bij te
kunnen dragen, aldus Aiduna Aitnafa.

Bron: Foster Parentsmagazine september 2000.

Dèja vu.

Onlangs vierde NVA/HHC haar 100-jarig bestaan als oudste
zwemclub binnen Haarlems dreven. Op een achternamiddag aan het
begin van de zomer in 1900 werden ideeën omgezet in daden en zo
ontstond de waterpoloclub HVGB. Veel sportverenigingen zagen in
die tijd, soms min of meer bij toeval het levenslicht. Zij die zich
konden handhaven hebben als ware pioniers het pad geëffend voor
latere generaties sportverenigingen. De doorzetters hebben hun
levensvatbaarheid vaak vooral te danken aan markante
persoonlijkheden als voortrekkers.
Hun namen zijn vaak nog verbonden aan clubtoernooien en wissel-
bekers (denk maar aan de Sendenbokaal bij DWT).

Het is in deze tijd van voetbal, voetbal en nog eens voetbal en dan
misschien nog wat andere takken van sport, haast niet voor te stellen
dat ooit atletiek, gymnastiek (turnen) en zwemmen zich mochten
laven in een grote publieke belangstelling en dat le-
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denadministrateurs van betreffende sportverenigingen bijkans een
dagtaak hadden om de toestroom van nieuwe leden te verwerken.
De eerste helft van de 20ste eeuw, je zou er bijna naar
terugverlangen. Want ga maar na; geen televisie of andere mas-
sacommunicatiemiddelen als Personal Computer en mobiele tele-
foon en geen duizelingwekkend mega-aanbod van sportieve- en
vrije tijdsmogelijkheden. Doch wel de zwemclub (met eigen zuiltje)
in de buurt. Bingo dus als je er bij wou horen!

De clubpioniers konden zich geen betere voedingsbodem wensen.
Concurrentie was er hoegenaamd niet. De kinderen voor een appel
en een ei onderdak, dus de ouders tevreden. Bovendien zorgde het
eigen zuiltje voor een geruisloze gewenste voortzetting in de leer
des ouders levensovertuiging. En nu is van dit alles niets meer over.
De commercie heeft ons in een wurgende greep. Alles versnippert;
wat vandaag gemeengoed is, is morgen weer achterhaald. Sport in
blik in diverse smaken. Hoe kun je nu als sportbestuurder in
hemelsnaam je cluppie bij elkaar houden?

Er zijn ook normen en waarden die de tand des tijds doorstaan en
overleven. Die clubpioniers hadden het nog niet zo slecht bekeken.
Hun initiatieven voorzagen in een behoefte. Sport en het
verenigingsleven ging als sociale uitlaatklep een gouden toekomst
tegemoet. Tijden veranderen, gelukkig maar! Een zinvolle invulling
aan het bestaan geven is echter van alle tijden en daaraan zal sport
en het verenigingsleven altijd een bijdrage kunnen blijven leveren.
"De tijden veranderen, de sport evolueert daarin mee en het
verenigingsleven past zich daarbij aan". We zappen thans vaker van
sportclub naar fitness school, maar uiteindelijk is er maar èèn club
waar we ons het beste bij thuis voelen. En laat dat voor ons nu net
DWT zijn!!

Guus Niehot. 
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De Grote Clubactie

Bent u in voor een vette prijs uit De Grote
Clubactie? Sla dan nu uw slag, want met meer dan
40.000 prijzen in de pot is de kans groot dat ook u fantastische
reizen naar Venetië en Disneyland Parijs kunt winnen!! Of wat
dacht u van geldprijzen als twee ton  en ƒ 28.000, ƒ 25.000, ƒ 7.500 
en ƒ 5.000 belastingvrij!
Schaf dus een lot aan bij onze lotenverkopers of bij de tafeldames in
het zwembad en laat ons weten of u zo'n fantastische prijs
gewonnen hebt!!

Het petit comité GCA.

Mag ik u voorstellen aan DWT
coryfee:

Naam :George Westerman
Leeftijd :62 jaar
Woonplaats :Haarlem
DWT’er sinds :1946

George Westerman is sinds mensenheugenis lid van De Watertrap-
pers. Hij maakt deel uit van een selecte groep leden die aan de
geschiedenis van de vereniging een groot aandeel hebben geleverd.
Een gesprek met George verloopt dan ook niet volgens de standaard
formule. Na 54 jaar immer actief in de zwemsport en nog altijd even
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fanatiek. George gaat voor de winst. Die instelling had hij al als
tienjarig jongetje bij racewedstrijdjes op de fiets in de woonwijk.
Sport is zijn leven. Hij levert zijn prestaties bij Heren 5 (waterpolo),
hij doet mee aan de fiets prestatietochten van Exelsior, hij speelt
Bridge en én-passant laat hij weten dat hij daags na dit gesprek op
de tennisbaan staat.

Kleine George wordt lid van DWT, een degelijke katholieke
zwemclub. Een logische keus van zijn ouders. NVA nee, wel
katholiek, maar het was geen DWT. Bovendien was het sportfond-
senbad dichtbij huis. Je kon het lopend af en na afloop altijd even
langs de snoepwinkel een "bakkersvol" halen, dat was een
supertoffee voor 1 cent.
George leerde snel bij het leszwemmen en kon al spoedig voor-
gedragen worden voor het afzwemmen (A diploma). Mevrouw Bos
stond aan de kant om de examendeelnemers uit te zoeken. George
miste de boot, hij was er niet zodat hij de week daarop niet kon
afzwemmen en dat was voor hem een diepe deceptie.

Zwemmen is gewoon leuk zegt George. Via het leszwemmen
belandde hij dan ook vanzelfsprekend bij wedstrijdzwemmen en
waterpolo. Bovendien was het prettig dat zijn gymleraar op school
dhr Senden een prominent figuur was bij DWT. Volgens George
heeft deze samen met dhr Prins DWT opgericht. Het
wedstrijdzwemmen was voor hem over toen hij na zijn actieve
diensttijd in Nieuw Guinea tijdens wedstrijden door de jongere
garde er werd uitgezwommen en dat vond George niet leuk.

Het waterpolo was voortaan zijn passie. Hij trainde onder Frans
Mahn, die ooit in Kopenhagen wereldkampioen wielrennen op de
weg is geweest en onder Fons Roozenkrans. Ik heb het zelfs
geschopt tot zevende zwemmer bij de nationale selectie, aldus
George. Ik heb bij het polo, maar ook bij het zwemmen vele
hoogtepunten meegemaakt, zegt hij en als de dag van gis-teren
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verhaald George vol passie over de promotiewedstrijd tegen het
Njord van Ok Batenburg, die uiteindelijk na veel spanning en strijd
met 6 tegen 5 werd verloren. En wat dacht je van de NKS-
zwemwedstrijden. Als kleine jongen helemaal met de bus naar
Eindhoven. En later met het NKS-poloteam naar West- Berlijn,
slapen in het majestueuze Olympisch Stadion. alleen al de
olympische paardenmanége was een lust voor het oog.
DWT is één hoogtepunt zegt George. Ooit is emigratie naar Nieuw
Zeeland in beeld geweest, maar verder zonder DWT dat kan
gewoon niet!

George is nooit bestuurlijk actief voor DWT geweest, maar wel als
polotrainer voor onder meer de damesselectie. Het plakboek komt te
voorschijn met krantenartikelen- en foto's over zijn
trainersloopbaan. DWT als hot news bij de plaatselijke pers.
Ook is George voorzitter geweest bij de waterpolocommissie van de
Kring Noord-Holland. Hij houdt niet van marchanderen. Topclub of
niet, wel of geen geldschieter, regels zijn regels en dus moet een
poloteam worden teruggetrokken als de betreffende vereniging niet
de vereiste scheidsrechtersquota voor het seizoen kan leveren.

DWT staat in het Haarlemse voor sociaal, gezelligheid, een familie-
en vriendenclub, maar ook voor goeie spelers en presteren op niveau
en teamspirit, vindt George en hij voegt daaraan toe dat de club door
de leden wordt gemaakt en dat de clubleiding daarvoor de
voorwaarden schept.

Wat schiet je te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Een legendarisch zwembad met heel veel historie. Ik heb daar vele
hoogtepunten meegemaakt. Alleen al de beheerder van de
fietsenstalling!
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- Boerhaavebad Schalkwijk?
Het wedstrijdbad is een goed polo bad. Het subtropisch bad is een
showbad, dat hoeft voor mij niet, maar anderen vinden het
ongetwijfeld leuk.

- Haarlem sportstad?
In het verleden wel. Denk maar aan die legendarische handbal,
honkbal en basketbalweken. Haarlem is nu op een dieptepunt
aangekomen. De politiek is te laks, er is daar onvoldoende
draagvlak voor de rol van de sport en de sportclubs in de
samenleving.

- Topsport bij DWT?
Waar wil je heen! Sponsoring alla de zwemtopclubs met als doel de
nationale top, of topsport op een maximaal haalbaar niveau
bedrijven? Voor het laatste geeft DWT wel de ruimte. De inzet is
aan de sportleden.

- Recreatiesport bij DWT?
Dat floreert goed. Dat bedoel ik met topsport op eigen niveau en
presteren naar vermogen. En dat in combinatie met de sociale rol
van de vereniging, dat moet goed gaan!

- Sendenbeker?
Een prachtige beker met een symbolische betekenis. Niet per
definitie verbonden aan sportprestaties, maar wel bestemd voor
leden die zich op welke wijze ook bijzonder verdienstelijk maken
voor de vereniging!

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Van onschatbare waarde. Daar dankt DWT haar bestaan aan!

- DWT 70-jaar?
Ik vind het schitterend dat DWT dit op eigen kracht gehaald heeft.
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De DWT-familie kan trots zijn! Nu op naar de 100.

- Toekomst DWT
De concurrentie is groot. De mogelijkheden zijn legio, het zal dus
moeilijk worden. DWT moet gewoon zichzelf blijven en op eigen
wijze inspelen op vernieuwingen, dan heeft DWT zeker toekomst!

- Het laatste woord?
Ik hoop dat DWT nog heel lang een gezonde en fijne vereniging kan
blijven. Ik wens daarbij het kader en zeker ook het bestuur veel
wijsheid en succes! 

Klazenfestival.

Het worden weer spannende tijden, want de meest
beminde kindervriend maakt binnenkort weer zijn
opwachting in ons land. Ook dit jaar heeft
DWT deze dierbare goedheilig man
bereid gevonden om het waarachtig
goedgelovig minivolkje tussen half
november en 5 december met zijn
bezoek te vereren.
Een uitgelezen kans dus om gebruik te maken
van onze onvolprezen Klazendienst. Wilt u gegarandeerd zijn van
een exclusief bezoek van de goedheilig man bij u thuis, dan wordt u
aangeraden om zich ten spoedigste te melden bij onze
Klazencoördinator Ebelien Brander. Bij haar kunt u onder meer
informatie krijgen over het Klazentarief.
Haar telefoonnummer is: 023-5248215

Klaas & Co!!



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 01:00

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 

voor sluitingstijd geopend.

Verwarmd terras en openhaard.

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Van de polocommissie.

Minipolo

Er is geen minipolotraining op zondag 15
oktober en zondag 19 november !!! 

Het poloroosterboekje

Na een klein beetje vertraging bij het maken van het (alweer
vijftiende) poloroosterboekje, zijn alle boekjes netjes bezorgd. Als
je er onverhoopt toch nog geen een gekregen hebt, bel dan even 023
– 551 37 79 dan komt-ie alsnog in je bezit. De roosters staan ook op
de website van DWT. 

Polocommissiedwt@hotmail.com

De Sendenbeker 2000 winnende DWT-website, eigenlijk meer een
wet-site, kent iedereen nu wel, maar nu kun je ons ook e-mailen.
Bijvoorbeeld om een wijziging door te geven voor in het poloboekje
of als je een briljant polo-idee hebt of als je ons gewoon aardig vindt
en toch achter je computer zit. Stuur je gewoon een mailtje naar
polocommissiedwt@hotmail.com en het komt allemaal goed.

En nog meer internetnieuws: Dames 1 heeft ook een geheel eigen
plekkie op het net, dank zij de keeper van het team, Yvette Roozen.
Hier en daar moet er aan de site nog een beetje gesleuteld worden
maar het resultaat mag er nu al wezen! Je vindt de dames 1 site op:
www.bals.nl/yvette/index.html of klik de link aan op de homepage
van DWT.
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Gefeliciteerd…! 

Omdat ik vorige keer een beetje de deadline heb gemist volgen nu
niet alleen de jarigen van oktober, maar ook nog van september. Om
het goed te maken krijgen die van ons allemaal een dikke natte zoen
met extra chloor, fijn hè?

1 september  Lodewijk van de Heuvel Heren 2
7 september Gé Luttikhuizen Heren 5
10 september Martin Kamstra Heren 3
12 september Martine Rohling Dames 1

Franciska Smit Dames 2
17 september Tim Peekstok Jongens onder 16
22 september Tom Versteeg Jongens onder 16
23 september Jurgen Kleinhout Heren 3
24 september Marion van Capelle Dames 3

Merel Visser Dames 2
26 september Ronald Stricker Scheidsrechter

2 oktober Marc van Gaale Heren 2
3 oktober Patrick Velthuis Heren 5
6 oktober Emiel Koortens Heren 5
14 oktober Carola Wigman Dames 1
16 oktober Ton van Gemert Heren 3
21 oktober Dana Ungureanu Dames 1
25 oktober Marcel Jansen Heren 5
28 oktober Lex Schelvis Heren 5

Uitslagen

Adspiranten AQUAFIT – DWT 3 – 10 
Doelpunten: niet precies bekend maar Marcel en Tim scoorden het
meest heb ik gehoord.
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Dames 4DWT – KZC 1 – 26 
Doelpunt: Romana

Dames 3DWT – AQUAFIT 3 – 5
Doelpunten: Maaike, Jolande en Anje

Heren 4 DWT – WZ&PC 13 – 7 
Doelpunten: Jasper 5, Arthur 4, Jan 2 en Richard 1

Heren 3 DWT – DJK-ZAR 6 – 9 
Doelpunten: Pim 4, Johan en Bert 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Wedstrijdzwemmen kalender
2000/2001

Zondag datum

2000 1-okt Speedo deel 1

8-okt Competitie deel 1 De Ham, Wormerveer

15-okt Meerkamp deel 1 DWT, Haarlem

5-nov (Nationale Estafette 4+5 nov

12-nov (Kring Speedo Club Meet)

19-nov Competitie deel 2 WZ & PC, Purmerend
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3-dec Meerkamp deel 2 Kon AZ, Amsterdam

10-dec (NK Korte Baan) 8+9+10 dec

17-dec Speedo deel 2

2001 7-jan (Kringkampioenschappen 6+7 jan

14-jan Competitie deel 3 DWT, Haarlem

21-jan Meerkamp deel 3 NVA, Haarlem

28-jan De Duck Den Haag

26 jan (NJK Korte Baan) 26+27+28 jan

4-feb Speedo deel 3

11-feb (NK Sprint) 10+11 feb

18-feb Swimmeet 2000 Kon AZ Amsterdam

11-maa Competitie deel 4 De Dolphijn, Amsterdam

18-maa Meerkamp deel 4 ZPCH, Hoofddorp

1-apr Speedo deel 4

8-apr Competitie deel 5 De Ham, Wormerveer

15-apr paastoernooi 15+16 april

13-mei kring kampioenschappen 11-13 mei

20-mei kring kampioenschappen 18-20 mei

3-jun (NK) 1-3 juni

10-jun (Kring Speedo finale) 9+10 juni

17-jun (NJK) 15-17 juni

Verder doen we waarschijnlijk mee aan de Cor Augustijn Trofee
Deze wedstrijd vindt plaats bij OEZA in Heemskerk rond 10
december.

In juni 2001 zal er weer de westrijd zijn in Osnabruck.
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De meerkamp wordt gezwommen met de volgende verenigingen:
ZPCH, Koninklijke AZ, NVA-HHC en DWT.

De competitie wordt gezwommen met de volgende verenigingen:
De Ham, De Dolphijn 2, WZ & PC 2 en DWT.

Door ons wordt een dringend beroep gedaan op onze
tijdwaarnemers zich beschikbaar te houden op de competitie
wedstrijden en de meerkamp, daar wij genoodzaakt zijn voor elke
wedstrijd minimaal 4 mensen op te geven.
Tevens willen wij nog een aantal ouders dringend vragen om de 
tijdwaarnemerscursus te volgen, zodat niet steeds dezelfde mensen 
bij elke wedstrijd aanwezig moeten zijn. DWT heeft momenteel
slechts 4 tijdwaarnemers en dat is veel te weinig.

Wedstrijdsecretariaat, 
Bart de Graaf.

Synchroonzwemmen

Met het clubblad op internet kun je tegenwoordig op afstand in de
gaten houden wat de zwemclub, en dan natuurlijk in het bijzonder
de kunstzwem afdeling, allemaal uitvoert. Alleen viel er de laatste
tijd niet zoveel te lezen en daar komt vanaf nu verandering in. 
Ik woon nu al weer best wel lang in Bremerhaven, een stadje met
80.000 inwoners en 2 buitenbaden, 2 binnenbaden en een
subtropisch zwemparadijs. De buitenbaden hebben elk een 50 meter
bad, een ondiep bad, een kinderbadje, een heel groot grasveld om op
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te liggen en veel bomen erom heen. Ook zijn ze elke dag open,
ongeacht de weersomstandigheden, daar kan de gemeente Haarlem
nog een voorbeeld aan nemen. Als ik ga zwemmen zit er iemand bij
de kassa om de kaartjes te verkopen, zit er iemand aan de rand van
het bad om in de gaten te houden of ik niet stiekem verdrink en mee
te tellen hoeveel baantjes ik zwem, en loopt er nog iemand rond die
de machinekamer in de gaten houdt. Bovendien komt er ‘s avonds
nog iemand om schoon te maken. Vaak zijn al deze mensen alleen
voor mij aan het werk, soms moet ik het bad met nog 3 of 4 anderen
delen en alleen bij heel mooi weer is het zo vol dat je moet opletten
waar je zwemt. Nu zijn de buitenbaden weer dicht en moet iedereen
binnen zwemmen. Een van de binnenbaden was altijd elke avond en
in het weekeinde de hele dag open voor vrij zwemmen. Toen het
nieuwe subtropisch zwemparadijs openging besloot een commissie
van wijzen dat dus (????) het binnenbad dicht kon en voortaan
alleen nog door scholen en verenigingen gebruikt kan worden.
Gelukkig heeft een groot aantal mensen geklaagd bij het personeel
van de zwembaden (die er gek van werden en er niets aan konden
doen) en bij de gemeente. Dat heeft resultaat gehad en het bad gaat
in ieder geval in het weekeinde weer open. 
Een voordeel van het wonen in Duitsland is dat je Eurosport met
Duits commentaar krijgt. De meneer die daar het
synchroonzwemmen op TV van commentaar voorziet, zoals laatst
bij de Europese kampioenschappen, heeft net zo weinig verstand
van synchroonzwemmen als degene die het Nederlands verslag
geeft, maar is zich dat in ieder geval bewust, probeert er wat bij te
leren en laat zich bijstaan door de Duits bondscoach die wel
verstand van zaken heeft. Bovendien krijg je het gevoel dat de
goede man is geïnteresseerd in synchroonzwemmen, wat je van de
Nederlandse verslaggever niet kunt zeggen. Die leest stukjes voor
uit het oranje boekje (ik weet op welke bladzijde het staat, je kunt
gewoon meelezen) en bij het eerste figuur blijft steken als hij
probeert de verplichte figuren uit te leggen: dit is een halve draai
gevolgd door een. . . . . ehm. . . . . de rest ziet u zelf wel. . . .
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Uiteraard weet ik niet hoe de verslaggeving deze keer was
aangezien ik in Duitsland heb gekeken, maar volgens mij heb ik
dezelfde Nederlandse verslaggever weer op de achtergrond gehoord.
Ik heb heel goed opgelet tijdens de Europese kampioenschappen en
alles op video opgenomen. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat het
mogelijk is om in een solo vanaf je tenen tot je oksels uit het water
te komen en in een duet moet de een de ander minimaal van tenen
tot kin uit het water kunnen duwen. Bovendien is het in het
groepsnummer niet meer voldoende om iemand van top tot teen uit
het water te tillen. Een zwemster moet minimaal een meter boven
het water getild worden, zittend, staand of liggend op armen, benen
of schouders van de andere zwemsters. Ik maak dit jaar het
groepsnummer voor junioren/senioren, dus als ik jullie was zou ik
maar vast gaan oefenen op hoog uit het water komen want ik heb
een hoop inspiratie opgedaan. Bovendien komen de Olympische
spelen nog en daar kan ik vast ook wel een aantal ideeën opdoen.

Als ik in Nederland ben ga ik ook altijd even in het zwembad
kijken, eigenlijk om even te zwemmen, te roddelen (alleen positief)
en in het algemeen controle te houden, maar meestal wordt ik aan
het werk gezet en blijft er voor de eerste twee activiteiten niet
zoveel tijd over. Resultaten van wedstrijden en kringcompetitie
hebben ze me wel verteld maar ik ben het meest weer vergeten. Ik
heb wel een aantal hoogtepunten onthouden:

Een aantal ouders en zwemsters hebben de cursus ‘9’ gevolgd en
mogen vanaf nu bij wedstrijden de punten verdelen. Geslaagd zijn:
Joyce, Ingrid en Sandra Kol (de moeder van Mariëtte en Wouter).
Hartstikke gefeliciteerd allemaal! Ik wil dit stukje per Email naar
Ingrid sturen zodat zij de namen in kan vullen. Als ik/we iemand
zijn vergeten dan is dat mijn schuld en kunnen jullie klagen bij
Ingrid.  
Jenny, Romana, Chantal (13 jaar en jonger), Nicolette, Johanna,
Simone, Amber, Priscilla, Wendy (15 jaar en jonger), Annette,
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Joyce en Marinka (18 jaar en jonger) hadden twee limieten gehaald
en mochten naar de figurenwedstrijd van de Nederlandse
jeugdkampioenschappen. Prima gedaan dames! En ook de
bijbehorende trainsters natuurlijk, want zonder die kom je er niet.
Als ik het goed het onthouden had de groep onder 15 zo goed
gezwommen dat ze als voorzwemmersters in de finale mochten
zwemmen. Ik hoop dat ik niemand ben vergeten want ik heb de
namen op internet nagekeken en daar staat de uitslag in één lange
lijst waarin het niet altijd makkelijk is alle DWT’ers terug te vinden.
Bovendien had ik geen zin om na te tellen wie er op welke plaats is
geëindigd.
In de kringcompetitie zijn we/jullie dit jaar weer op de tweede plek
gekomen. Een uitstekend resultaat. Dit jaar willen we natuurlijk wel
een keer op de eerste plaats komen, dus jullie moeten hard trainen.
De trainingen zijn ondertussen weer begonnen met de eerste paar
weken veel banen zwemmen en basishoudingen en -bewegingen
oefenen. Uiteraard vindt niet iedereen dat even leuk maar daar
trekken we ons als trainers natuurlijk niet zo heel veel van aan.
Kreten gehoord tijdens de eerste trainingen:
-‘Zit ik daar nu voor op kunstzwemmen?’ Ja! (ik weet daar verder
ook geen antwoord op)
-‘Doen we dit het hele jaar?’ Nee, natuurlijk niet!
-‘Kunnen we dat niet één voor één doen in plaats van allemaal
tegelijk? Zo worden we zo moe.’ Uiteraard moet dat met zijn allen
tegelijk, want het is de bedoeling dat jullie moe worden en als we
dat één voor één doen ben ik de enigste die er moe van wordt.
-‘Moet dat zo hoog? Dan val ik om.’ Nou en.
-‘Zij heeft mij geschopt!’  Tsja, moeten jullie niet zo dicht naast
elkaar zwemmen.
-‘Maar dan kunnen we niet praten.’ Mag je ook niet!
-‘Iiieeee, er drijven haren in het water, ik zat er met mijn handen in.’

Janneke heeft vanaf dit jaar een voltijd baan en is daarom gestopt
met training geven, maar is bereid af en toe te komen als er te
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weinig trainers zijn. Ontzettend bedankt voor alle inspanningen het
afgelopen jaar, veel plezier met je werk en we bellen vast en zeker
een paar keer dit jaar om hulp te vragen.
Edith heeft aan het eind van het jaar een paar keer geholpen en is
ook bereid af en toe langs te komen. Als ik het goed heb gehoord
zwemt ze nu zelf bij Alliance en doet binnenkort met Alliance mee
aan de Masters Kampioenschappen in Hamburg. Veel succes!
Bianca is voorlopig even gestopt maar wil ook helpen als het nodig
is (als ik het goed heb gehoord is dat al gebeurd). 
Mariska en Ingrid zullen dit jaar training geven in plaats van zelf in
het water te liggen. Veel plezier met training geven en als ze
vervelend zijn veel banen onder water laten zwemmen, dan worden
ze vanzelf rustig. Figuren op tik doen of egg-beaten met twee armen
uit het water wil ook nog wel eens helpen.
Kitty en Fransisca gaan weer gewoon door en ik kom langs als ik
zin en tijd heb en in de buurt ben. Ellen denkt er nog even over na
als ik goed ben geïnformeerd. Ellen, je moet er niet te lang over
nadenken en gewoon weer komen want we hebben je nodig! 
Nu ben ik vast wel iemand vergeten, maar dan moeten jullie dat
even zeggen dan komt dat in het volgende clubblad.

Zo, nu heb ik geloof ik wel genoeg geschreven. Jullie hebben een
maand om roddels (alleen leuke), op- en aanmerkingen (alleen
positieve) en uitslagen te verzamelen en door te geven, dan heb ik
voor het volgend clubblad ook weer iets te schrijven.

Veel plezier met zwemmen, 

Nicole 
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Langebaan uitslagen 2000

prog

nr

plaats

naam
datum groep afstand slag tijd plek

Spaarnwoude 18 juni

10 Chris Visser h 2000 vr. 31.18.39 39

16 Gé Luttikhuizen pr.t. 1000 sch. 21.41.67 -

Sluis 1 juli

1 Chris Visser h 3000 vr. 53.21.96 51

3 Tim de Vries 11 jr. ej - j 500 vr. 13.19.44 14

9 Tim Kuijt 15 jr. ej - j 1500 vr. 25.39.69 16

9 Michael de Feber 15 jr. ej - j 1500 vr. 26.02.26 17

Oss 8 juli

5 Tim Kuijt 15 jr. ej - j 1000 vr. 17.12.94 27

7 Chris Visser h 2000 vr. 33.00.42 54

Culemborg 9 juli

3 Chris Visser h 2000 vr. 31.08.74 5

Slotervaart 23 juli

1 Anne Kuijt 11 jr. ej - m 500 vr. 10.51.96 8

4 Tim Kuijt 13 jr. ej - j 800 vr. 13.01.00 6

10 Roland vd Enden h 2000 sch. 35.26.25 22

10 Michael de Feber h 2000 sch. 42.18.31 27

15 Tim Kuijt 15 jr. ej - j 500 sch. 9.15.83 4

DWT afstanden klassement 2000

klasseri

ng
naam

wedstrijd

in Km

prestatie tocht

in Km

totaal

aantal Km

aantal

bezochte

langebanen

1 Chris Visser 9.0 0.0 9,0 4

2 Tim Kuijt 3,8 0.0 3,8 3

3 Michael de Feber 3,5 0.0 3,5 2

4 Roland vd Enden 2,0 0.0 2,0 1

5 Gé Luttikhuizen 0.0 2,0 2,0 2
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6 Anne Kuijt 0,5 0.0 0,5 1

7 Tim de Vries 0,5 0,0 0,5 1

Totaal 19,3 2,0 21,3 14

1999 totaal van 4 DWT’ers 9,0 2,5 11,5 7

1998 totaal van 6 DWT’ers 20,0 3,0 23,0 13

Gé Luttikhuizen.

De zomer

Het begon allemaal toen ik, net terug van vakantie, nog wat wilde
afbruinen aan het Bloemendaalse strand en daar had afgesproken
met mensen die hetzelfde van plan waren. Ik weet niet of u wel eens
geprobeerd heeft om iemand te vinden op een overvol strand. Ja,
natuurlijk, je kunt bellen: ‘Nee, ik zie je niet… waar sta je? O daar,
wacht even ik sta vlak bij je denk ik, dan zwaai ik even…’ De ene
helft van het strand gaat vervolgens bellend staan zwaaien naar de
andere en dan Ben je nog even ver. 

Het was dan denk ik ook zuiver toeval dat ik op die zonnige zondag
één van de helden uit het Eerste tegen het lijf liep die zei: ‘Je hebt
nog vijf minuten om je in te schrijven voor de zeemijl. Wacht maar,
ik check dat voor jou.’ Heel even later kwam hij terug, drukte me
een groene badmuts in de hand en toen wist ik dat de vakantie echt
voorbij was.
Maar gelukkig waren er nog meer helden en heldinnen van DWT
die zich ingeschreven hadden, ook al wat minder jonge, en toen kon
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het feest gaan beginnen. De zeemijl startte niet in zoals meestal in
Zandvoort, maar ongeveer bij Parnassia, en de finish was ongeveer
ter hoogte van Woodstock. Dit in verband met de Zandvoortse
munitie terwijl ik nog zo had gezegd: geen bommetje!. 
Het lopen naar het startpunt bereidde de spieren voor op wat komen
ging. Het was al best een eind stiefelen maar dat mocht de pret niet
drukken. Die dag was het vreemd genoeg aan het strand juist het
warmst van heel Holland, meer dan dertig graden geloof ik, dus een
stukje zwemmen is dan lang niet gek. Eenmaal in het water, dat
helemaal niet koud was, iets van achttien graden ofzo, kom je er dan
toch achter dat twee weken als een god in Frankrijk leven niet echt
bevordelijk is voor een borstcrawl à la Van den Hoogenband, dat de
kwallen in de Middellandse Zee een stuk minder groot zijn en dat
rosé beter smaakt dan Noordzeewater. 

Plots, bijna aan het eind, begon de zee nogal tegen te sputteren door
erg hard te gaan stromen waardoor het ronden van de laatste boei,
en dan linksaf kustwaarts zwemmen, geen makkie was. Ik heb dan
ook achteraf horen fluisteren dat er deelnemers waren die verder
weg zijn geëindigd dan dat ze begonnen waren… Eenmaal weer op
het droge kon je bij de reddingsbrigade kiezen uit thee of soep, maar
bij 32 ºC gaat er toch weinig boven koud geel en wit in een glas en
aldus geschiedde. 

De uitslag van de DWT’ers die meededen: Pieter-Paul wist,
waarschijnlijk door heel slinks gebruik te maken van de slipstream
van zijn voorganger, een tijd neer te zetten van ergens rond de 50
minuten, goed voor ik meen een vierde of vijfde plaats van de
wedstrijdploeg hele mijl. Hayo die zat daar niet ver achter met 1 uur
en 1 minuut. En uit fotofinish bleek dat Franciska slechts fracties
van seconden achter ondergetekende zat die een scherpe tijd van 1
uur en 22 minuten neerzette. Eddy was net iets te laat om mee te
doen met de hele mijl, deed daarom mee met de halve en werd
ruimschoots en op ’t gemakske winnaar. Ook George is
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aangekomen maar ik zeg niet waar. (Er is een goed café in de
schaduw van de Oude Bavo waar ze dat denk ik wel weten.)

Een week, zes regenbuien (die samen goed waren voor het maken
van wel drie legpuzzels) een halve zonnestraal en twee Houtvaarten
later moest de weg naar het toernooi in Ter Apel weer gevonden
worden. Ook dit jaar hebben we dat onderdeel van het toernooi
gewonnen, inclusief het boodschappen doen in Nunspeet en het
picknickplekje-zoeken-met-drie-auto’s-die-allemaal-een-mobiele-
telefoon-aan-boord-hebben. Voor het opzetten van de tenten in de
meest zonloze hoek van het hele veld en ook voor het trappen in de
chocoladepasta kregen we tevens weer de eerste prijs.  

Gelukkig was de hoofdsponsor van het Tweede er samen met zijn
grote rode bus, want wat heb je altijd een hoop bende mee op
toernooi. Voor zover we konden zien was in Ter Apel alles bij het
oude gebleven, behalve dan dat de karaokebar naast de pizza- en
shoarmatent gesloten was. Waarschijnlijk heeft die meneer (of was
het een mevrouw?) die ons daar bijna alle voorafgaande jaren zo
vrolijk toe heeft staan zingen een stevige oprotpremie gekregen of is
hij/zij/het eindelijk voor zichzelf begonnen in de grote stad
Vlagtwedde of misschien zelfs Jipsingboermussel. Dat sommige
pizza’s niet helemaal goed vielen was niet erg want er stond in ene
een circustent met kok vlakbij onze tenten opgeslagen dus hadden
we het de rest van het toernooi veel te druk met het opeten van een
halve aanhanger eieren en genoeg spek voor een weeshuis. Ook
voor een enkel tosti’tje met sandwichspread draaide de kok zijn
hand en zeker de pan niet om, want dat zou zonde zijn. Maar toch
viel de suiker in de soep soms in goede aarde evenals de klei die
nog steeds onder de noemer kokosbrood in de winkels ligt.

Voor de rest hebben zowel dames als heren lekker gebadderd en
gebald tussen het wier en takken in de houten kuip. Door de dames
werd vanzelfsprekend een beker gewonnen en ook het feest
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middenin de bieten was weer als vanouds en misschien zelfs ietsje
beter dan vorige jaren.

Op de terugweg wilde de cruisecontrol op de rondweg van Emmen
de weg via Hoogeveen naar huis niet vinden, dus toen hebben we
maar ouderwets Weg van de Snelweg en Ontdek je Plekje gespeeld
en vrolijk getoeterd naar bijna alle Ommenaren en Hardenbergers.
Bij AC ’t Harde aangekomen wilden we gauw weer weg want na
vier jaar proberen hebben we nu echt besloten dat we daar niet meer
naar toe gaan al is het maar omdat er geen witbier meer te krijgen is. 

Toen we eindelijk weer in Haarlem aankwamen was het bijna tijd
om naar het volgende toernooi te gaan, namelijk Hasselt in het verre
zuiden en het was er dan ook erg heet. Gek genoeg bleek de
circustent gewoon meegereisd en er was nu ook een
hagelslagstrooiende clown bij die later verliezer bleek van het
mosselspel. Maar eigenlijk waren Oud-Hasseltse spelen zoals
crackertrekken en mexxen veel leuker. De heren hadden wat polo
betreft een foutje gemaakt door alleen de eerste wedstrijd te winnen
zodat ze hoog in de poule terecht kwamen en moesten spelen tegen
teams die telkens net ietsje harder zwommen en net ietsje eerder
scoorden. Gelukkig voor de heren was er genoeg soep, brood, rennie
en toiletpapier. De dames waren geloof ik wat tactischer tewerk
gegaan qua poulen en ze wonnen hier en daar dan ook het een en
ander. Het feest was slecht. Echt.

Hoewel we nu echt in het toernooiritme begonnen te komen bleven
we het volgende weekend na dit tripje buitenland toch maar wat
dichter bij huis. Alkmaar leek ons ver genoeg. Het nadeel van vlak
bij huis blijven is dat het weer op plaats van bestemming nauwelijks
anders is dan thuis dus was het koud, en dat gold dan vooral voor
het water. Dit was denk ik nét ijsvrij gemaakt. Toch wisten de
dames één van de grootste bekers tot nu toe weg te kapen, de heren
lukte dat op een buikhaar na niet maar toen kenden we Koos ook
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nog maar net. Overigens waren we bij mijn weten voor het eerst in
de rijke toernooigeschiedenis van DWT met drie teams op pad, een
heren en twee dames. We hebben ook nog vrienden gemaakt met
originele Swalmenaren die misschien komend Pinkstertoernooi in
ons eigen zwembad te bezichtigen zijn.

Het laatste toernooi van vier op een rij was in Koudekerk aan de
Amstel dus nog dichterbij en het duurde ook maar een dag. Het was
in het Amstelbad. Hoogtepunt van dit toernooi was denk ik toch,
behalve de eerste prijs die de heren weg wisten te kapen en de
tweede prijs van de dames, het midgetgolfen. Midgetgolfen is één
baantje lang (lees: drie minuten) echt hartstikke leuk, daarna hebben
we deze sport letterlijk en figuurlijk omgebogen tot ‘gewoon’
golfen, namelijk op de krien en vooral in de ruf en van vuilnisbak
naar vuilnisbak. De gewonnen beker is helaas in de feestvreugde
een beetje beschadigd geraakt maar ook dat komt weer goed.

Wat moet dit seizoen voor zowel dames als heren wel niet worden
na al die sportieve successen van de afgelopen zomer! We mogen er
wel een prijzenkast bij in het clubhuis of een hoger plafond. En er
staat geloof ik ergens onderaan in Zeeland ook nog een beker op ons
te wachten dus het kan allemaal niet op.

Thijs

Bezoek de DWT web site

 www.halloo.demon.nl

Voor de meest actuele 
informatie en links.
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Jubileum woordzoeker 1

BAL RAAK
BOERHAAVE RUGSLAG
CAP SLAG
FLUIT SPORT
JURY SPRINT
KEREN START
KLAS TAS
KLEVERLAAN TRAPPER
LANGEBAAN
MIS    WATERPOLO
NET WISSEL

Bovenstaande woorden in de

woordzoeker opzoeken. Deze

omcirkelen met een potlood. Als

dat gelukt is blijven er nog elf letters over. Tezamen geven deze letters iets

bijzonders aan.

Dit is de eerste van vier jubileum puzzels. Heren vijf en de jubileum
commissie hebben hiervoor prijzen beschikbaar gesteld. Al
diegenen die een oplossing insturen hebben bovendien kans op de
extra prijzen, deze worden na de laatste puzzel verloot. Stuur je van
alle vier de puzzels een oplossing in, dan wordt je kans op één van
de prijzen viermaal zo groot.
Prijzen voor puzzel 1: één DWT T-shirt en twee badmutsen.
Oplossingen op een papiertje met naam, adres en gewenste maat T-
shirt. in het clubhuis hangt een mooie stevige kopijbus, waar het
papiertje in gedaan kan worden (eventueel in een enveloppe).
Uiterste inleverdatum: zaterdag 14 oktober voor 8 uur. Meedoen
kunnen alle DWT’ers en hun familieleden, één oplossing per
persoon per puzzel.

G.L.

B A L D L E S S I W

O W A M T T L T A S

E J N I K R A A K P

R U G S L A G R W O

H R E C A P O T R R

A Y B N S P R I N T

A D A E K E R E N T

V W A T E R P O L O

E L N X F L U I T X

K L E V E R L A A N
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De oude doos

Na een wel verdiende vakantie
dan toch maar weer in de oude
doos gedoken en een viertal
foto’s gevonden. De reacties
zijn nog altijd zeer positief en
geven veel mensen het oh ja
gevoel. Ook is het erg leuk om
van mensen terug te horen wie
nu ook alweer van wie familie
is en blijkt DWT toch echt een
familieclub te zijn. Dat was
vroeger zo maar ook nu nog
gezien het grote aantal broers en
zussen die soms zelfs in het
zelfde team zwemmen.
De eerste foto weet ik eigenlijk
niet veel over te melden
behalve dat de achternaam erg
bekend klinkt. Dan maar gelijk
door met de tweede foto van
een voormalig heren èèn
keeper. Ik herinner mij vooral
dat deze man behoorlijk
fanatiek was en tegenwoordig
klimmuren beklimt.
Ik geloof dat heren èèn destijds
helemaal fanatiek was en nog
goed ook. Maar die tijden
komen absoluut terug met het
huidige verjongde heren èèn.
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De volgende foto is weer uit
mijn eigen tijd en van een
hele sympatieke jongen die
geloof ik niet veel verandert
is in de loop van ongeveer
vijftien jaar. Hij speelt  nog
steeds erg fair en kan ook een
leuk potje keepen.
De volgende foto is weer van
iemand waar ik weinig over
zeggen kan en toch klinkt de
naam weer erg bekend. 
Ik ben dan ook erg benieuwd
of iemand ze deze maand alle
vier kan raden en de bekende
hoofdprijs van 1 pils in
ontvangst kan komen nemen
geweest gewordengeziijn.
Heren twee moet het dit jaar
gaan maken en het is te hopen
dat we er net zoveel lol in
hebben als vorig jaar, want
dan kan het niet missen of we
maken Rapido helemaal in.

Basisfotograaf.
De spreuk van de weuk:
Al is hij in Geleen
helemaal alleen
het is er niet duur 
toch krijgt hij het zuur
dus luister nou eens hier 
je rijdt het in drie kwartier



Wie, wat en waar bij DWT
Dagelijks bestuur
Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

secr. A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm. P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep
Voorz. M. Hendriks (jr)

Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem
tel. 023 – 5 265 265

Clubhuis. 023 - 5 400 777
Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)
Bulgarijepad 14
Haarlem
tel. 023 - 5 330 664

Technisch overleg
Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119
2034 TW  Haarlem
tel. 023 – 5330857

Jeugd- en REZ-zaken
voorz. C. Wigman

Rijksstraatweg 275 rd
2024 DH   Haarlem
tel. 023 - 5 26 52 65

Polo-werkgroep
voorz. M. Verbruggen

Mr. Cornelisstraat 69
2023 DE  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
voorz. E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
secr.  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Wanneer en Waar kunt U terecht bij DWT.

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 - 18.30 uur: A, B en C diploma
o.l.v. W. Bakker tel.023-5625656
18.30 - 19.30 uur: overige diploma's
o.l.v. P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
8.00 - 9.00 uur A diploma
9.00 - 10.00 uur B & C diploma

Zwemvaardigheid 1,2 en 3
o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: 
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 19.00 - 20.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1+3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
Dames 2
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
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