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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De goede voornemens van DWT… 
December is de maand bij uitstek om terug te
blikken op het afgelopen jaar. Maar ook om
vooruit te blikken naar de toekomst. Begin deze
maand hebben het bestuur en de voorzitters van
de werkgroepen daarom nagedacht over de vraag waar we als DWT
over drie tot vijf jaar willen staan. Het resultaat zijn onderstaande
vijf doelstellingen:

1. Minimaal 500 leden
Het ledenaantal is de afgelopen jaar stabiel rond de 475 leden. Een
beperkte groei van het aantal (sportende) leden is in de bestaande
situatie qua badwater en kader mogelijk en wenselijk om te
komen tot een betere (leeftijds)opbouw van de vereniging en de
stijgende kosten van badwater deels op te vangen.

2. Aantal kinderen (4-12 jaar) in de sportsectoren op het niveau
van 2000
DWT heeft een grote constante instroom van jeugdleden door het
leszwemmen. Toch is het aantal jeugdleden binnen de
sportsectoren in de afgelopen jaren teruggelopen met name bij
waterpolo en wedstrijdzwemmen. Een sterke jeugdafdeling is
echter van groot belang voor een gezonde toekomst. Deze dalende
trend moeten we daarom zien om te buigen.

3. Uitstroom tieners (12-18 jaar) terugbrengen 
Uit de analyse van het ledenbestand blijkt dat we moeite hebben
met het behouden van (oudere) jeugdleden. Tussen hun 12e en
18e jaar zegt een fors deel van de jeugdleden hun lidmaatschap
op. Dat is jammer omdat dit niet alleen ten koste gaat van de
sportieve prestaties maar ook omdat deze groep van leden een
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belangrijke bijdrage leveren aan het sociale gebeuren binnen de
vereniging en bovendien een belangrijke bron vormt voor
(toekomstig) kader. 
Voor een deel is uitval van jongeren een algemeen verschijnsel
dat samenhangt met persoonsgebonden oorzaken (bv studie) en
ook nooit helemaal te voorkomen is. Waar we wel wat aan kunnen
doen zijn de verenigingsgebonden oorzaken waarbij jongeren de
vereniging verlaten omdat zij zich niet langer thuis voelen. 

4. 20% leden 12-25 jaar dat actief is binnen meerdere
sportsectoren
Het voorkomen van eilandvorming en een goede interne
samenwerking is van groot belang voor een gezonde club(sfeer).
Leden die actief zijn binnen meerdere sportsectoren (bv
synchroonzwemmers/waterpoloers die bij wedstrijdzwemmen
trainen voor hun conditie en zwemtechniek en ook deelnemen aan
zwemwedstrijden) leveren daaraan  een belangrijke bijdrage.
Daarnaast is het een belangrijke manier om efficiënt om te gaan
met het schaarse badwater en de sportieve prestaties van de
vereniging te verhogen.

5. Financiële reserve van 50% van de begroting
Een financiële reserve is nodig om eventuele tegenvallers op te
kunnen vangen. Doelstelling is over een reserve van 50% van de
begroting te kunnen beschikken. Hoewel DWT op dit moment
financieel gezond is vormen de bezuinigingen een grote
bedreiging voor onze financiële positie. We zullen dus de
ontwikkelingen scherp moeten volgen en tijdig anticiperen om
financieel ook gezond te blijven.

Wil je reageren op deze doelstellingen dan kan dat natuurlijk via de
website. Maar veel leuker is het om samen vooruit (en terug) te
blikken op de nieuwjaarsreceptie. Daarom tot ziens op 2 januari in
het clubhuis en in ieder geval alvast prettige feestdagen.
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Contributieverhoging
sportsector

Met ingang van 1 januari 2005 zal de contributie voor de leden van
de sportsector met EUR 3,-- worden verhoogd van EUR45,-- naar
EUR48,-- per kwartaal.
Deze contributieverhoging is op de Algemene Ledenvergadering van
15 april 2004 met algemene stemmen aangenomen.
Reden voor de verhoging is het (kleine) verlies in 2003 en het
inspelen op mogelijke tariefsverhoging van het badwater wegens
bezuinigingen bij de gemeente.

De redactie en alle medewerkers van
De Waterdroppels wensen iedereen

een heel vrolijk en voorspoedig en rijk en
gul en schrijverig en zwemmend en

vooral winnend

2005



Autorijschool Goes & Boonstra

www.goesboonstra.nl       023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra

Onder begeleiding van je

persoonlijke instructeur.

In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

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

Geen training
Zondag 23 januari is er geen training in het
Boerhaavebad, er is wel gelegenheid om te
trainen in De Planeet. Zondag 2 januari
(Nieuwjaarsreceptie) en 9 januari is er ook geen
training.

Uit het Haarlems dagblad

Uit het noord-Hollands dagblad

Noordkop als nummer acht winterperiode in 
 
DEN HELDER - De waterpolomannen van Noordkop gaan als
nummer acht op de ranglijst de winterperiode tegemoet. De Helderse
derdeklasser speelde zaterdagavond de laatste wedstrijd van dit jaar
tegen DWT uit Haarlem en kwam tegen de medekoploper uit op een
gelijkspel: 5-5. Doordat Noordkop de laatste drie duels niet meer
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Geboren

Meike  & Suus& &

2 november 2004

Luc Zandvliet � Bianca Koenhorst � Jesse

heeft verloren, staan er drie teams onder de Nieuwediepers. Dat
hadden er bijna vier geweest, want twee minuten voor tijd leidde de
thuisploeg in zwembad De Schots nog met 5-3. Na het
openingsdoelpunt van Mark Eckhardt kwamen de gasten in de eerste
periode langszij. Die stand bleef tot halverwege gehandhaafd. DWT
nam in het derde kwart het heft in handen (1-3), maar via twee goals
van Maarten van Dijk werd het opnieuw gelijk. Pieter Bot en
opnieuw Van Dijk zorgden voor een gunstige uitgangspositie door
Noordkop op 5-3 te zetten, maar de Haarlemmers sleepten toch een
remise uit het vuur. "Voor mijn gevoel had er meer in gezeten", aldus
Bot, "maar qua spel zitten we in de lift. Hopelijk kunnen we dat na
de winterstop doortrekken."

Heren jeugd teambespreking
Dinsdag 11 januari is er om 17.45 uur in het clubhuis een
teambespreking voor heren jeugd, aspiranten en minipolo. Ouders
zijn ook welkom.



Gelukkig!
Het is weer een nieuw
jaar, en dus tijd voor
een nieuw FEEST !

Schrijf alvast in je agenda:

29 januari

Het thema van dit jaar is:
GROEN

Het beloofd weer een fantastisch feest
te worden, dus neem vooral al je vriendjes

en vriendinnetjes mee!!!
Het feest barst los vanaf 22:00 uur.

Tot ziens op zaterdag 29 janauri!



Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u

van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.thoolen.nl
tel.: 023-5100525

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-

kwartier aan het Marcelisvaartpad.

Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Competitie 2e ronde
wedstrijdzwemmen
Jody, Fien, Kyara en Tessa zwemmen clubrecord.
Door: Aloys Wijckmans

Op zondag 29 november werd de 2e ronde van de competitie
gezwommen. Deze keer was de wedstrijd in ons eigen bad!
Er is over het algemeen goed gezwommen en dat heeft er toe geleid
dat we van de 8ste naar de 7e plek zijn gestegen. 
De beste prestatie was voor de meiden junioren: 1ste op de 4 keer
50m wisselslag. Fien, Kyara, Tessa en Jody werden op die afstand
niet alleen 1ste maar zwommen ook een clubrecord. Goed zo dames.
Individueel was Kyara de beste; maar liefst drie keer 1ste. Bij de
jongens scoorde Wouter 2 gouden medailles. Yunus gaat met
sprongen vooruit. Op de 100m vrijeslag verbeterde hij zijn tijd met
bijna 9 sec. en werd 2e.  Nieuw aan de start waren Martine en Jurjen.
Jurjen werd in zijn leeftijdscategorie de snelste DWT'er op de 50m
vrijeslag. En Martine deed het goed op de schoolslag. Ga zo door.
Verder waren er medailles voor:

Goud 
Kyara : 200m wisselslag, 100m vrij en 50m vlinder
Tessa : 50m school
Susanne : 100m wisselslag
Wouter : 50m vlinder, 100m vrijeslag
Dennis : 50m school

Zilver
Tessa : 200m wissel
Dennis : 200m wissel
Anouk : 50m vrijeslag
Natalja : 50m schoolslag
Wouter : 50m school
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Yunus : 100m vrijeslag

Brons
Mara : 100m wissel
Anouk : 100m schoolslag, 100m rugslag
Ceyda : 50m schoolslag
Amanda : 50m vrijeslag
Sjoerd : 50m vrijeslag
Tessa : 100m vrijeslag
Nicolette : 100m rugslag

Helaas was er ook minder goed nieuws. De jongetjes van minioren 6
van DWT werden allemaal gediskwalificeerd op de 100m wisselslag.
Dus trainen op de keerpunten!

Uitslag Competitie deel 2
28-11-2004 te 2035LD Haarlem

4x50 VRIJ MJO12 0.48.24 2.51.11

Oguzhan Gurkan, Anouk Nulkes, Nik Kroskinski, Susanne van Kleef.

4x50 VRIJ MJO12 2.51.15

Soufiane Ridouani, Ilknur Basdemircan, Jurjen Lind, Amanda Klinkenberg.

4x100 VRIJ HEREN 4.21.37

Dennis de Graaf, Michael de Feber, Peter van de Bor, Wouter van de Bor.

4x50 WISSEL MO16 0.43.45 2.31.15CR

Jody Kokkelkoren, Tessa Wijckmans, Kyara van der Sluis, Fien de Vries.

4x50 WISSEL MO16 0.45.70 2.46.61

Ceyda Karaca, Anouk Rossel, Amanda Klinkenberg, Hanife Gurkan.

4x50 WISSEL JO12 0.40.56 3.02.18

Sjoerd de Vries, Oguzhan Gurkan, Yunus Karaca, Nik Kroskinski.

25 VRIJ Natalja Klinkenberg 0.21.65*

25 VRIJ Halise Gultekin 0.22.71*

25 VRIJ Martine Lind 0.25.44*

50 SCHOOL Dennis de Graaf 0.33.13*

50 SCHOOL Wouter van de Bor 0.36.04*

50 SCHOOL Roy Kokkelkoren 0.41.38*

50 SCHOOL Tessa Wijckmans 0.41.63

50 SCHOOL Ceyda Karaca 0.43.49*
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50 SCHOOL Fien de Vries 0.44.35

50 SCHOOL Hanife Gurkan 0.45.66*

50 SCHOOL Anouk Rossel 0.45.66*

50 SCHOOL Jody Kokkelkoren 0.48.87

50 SCHOOL Yesim Koycu 0.53.63

50 SCHOOL Natalja Klinkenberg 0.54.77*

50 SCHOOL Martine Lind 1.00.17*

50 SCHOOL Halise Gultekin 1.01.04

50 VLINDER Wouter van de Bor 0.33.69*

50 VLINDER Kyara van der Sluis 0.34.81

50 VLINDER Roy Kokkelkoren 0.38.66

50 VLINDER Yunus Karaca 0.39.63*

50 VLINDER Fien de Vries 0.41.62*

50 VLINDER Amanda Klinkenberg 0.43.86*

50 VLINDER Myrthe Rossel 0.49.04

50 VLINDER Yesim Koycu 0.53.09

50 VRIJ Anouk Nulkes 0.35.72*

50 VRIJ Amanda Klinkenberg 0.37.13

50 VRIJ Mara Burden 0.37.60*

50 VRIJ Ilknur Basdemircan 0.39.45

50 VRIJ Jurjen Lind 0.41.93*

50 VRIJ Nik Kroskinski 0.44.40*

50 VRIJ Natalja Klinkenberg 0.44.99*

50 VRIJ Oguzhan Gurkan 0.45.20*

50 VRIJ Soufiane Ridouani 0.47.13*

100 RUG Peter van de Bor 1.17.16

100 RUG Michael de Feber 1.17.53

100 RUG Nicolette Knape 1.22.94

100 RUG Annette Knape 1.24.56

100 RUG Sjoerd de Vries 1.26.04*

100 RUG Anouk Nulkes 1.27.15*

100 RUG Susanne van Kleef 1.32.16

100 RUG Yunus Karaca 1.35.64*

100 RUG Myrthe Rossel 1.46.03*

100 RUG Nik Kroskinski 1.52.79*

100 SCHOOL Anouk Nulkes 1.35.14*

100 SCHOOL Yunus Karaca 1.38.54*

100 SCHOOL Ilknur Basdemircan 1.40.51*

100 SCHOOL Sjoerd de Vries 1.46.15*

100 SCHOOL Susanne van Kleef 1.46.58*

100 SCHOOL Amanda Klinkenberg 1.47.47

100 SCHOOL Myrthe Rossel 1.50.75 SA

100 VRIJ Wouter van de Bor 1.08.01*
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100 VRIJ Kyara van der Sluis 1.08.30*

100 VRIJ Tessa Wijckmans 1.10.01

100 VRIJ Roy Kokkelkoren 1.12.68

100 VRIJ Fien de Vries 1.12.68*

100 VRIJ Ceyda Karaca 1.20.62

100 VRIJ Yesim Koycu 1.31.26

100 WISSEL Soufiane Ridouani * WB

100 WISSEL Susanne van Kleef 1.31.57*

100 WISSEL Mara Burden 1.33.36*

100 WISSEL Ilknur Basdemircan 1.38.22*

100 WISSEL Nik Kroskinski 1.44.21* SL

100 WISSEL Oguzhan Gurkan 1.53.12* RD

200 VRIJ Dennis de Graaf 2.18.18

200 VRIJ Peter van de Bor 0.31.96 1.10.40 2.29.32

200 VRIJ Michael de Feber 0.35.06 2.41.37

200 VRIJ Nicolette Knape 2.41.97*

200 VRIJ Annette Knape 0.35.82 1.15.65 2.42.29

200 VRIJ Anouk Rossel 1.25.05 2.57.04*

200 VRIJ Hanife Gurkan 0.38.55 1.21.83* 2.57.31

200 WISSEL Dennis de Graaf 0.33.25 2.34.69*

200 WISSEL Kyara van der Sluis 0.36.83 2.51.97*

200 WISSEL Tessa Wijckmans 0.42.81 3.02.18*

200 WISSEL Jody Kokkelkoren 0.46.50 3.19.97

200 WISSEL Anouk Rossel 0.50.70 3.24.97

200 WISSEL Ceyda Karaca 0.49.68 3.33.86

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.
RD: Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of

benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
SA : Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak

doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag
de handen naar binnen beginnen te draaien.

SL : Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
WB : De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde

(vlinder-, rug-, school-, vrije slag (geen tijd noteren).



Uw makelaar voor Haarlem en omgeving

Aan alle leden van “De Watertrappers” geven wij 10% korting
op de courtage bij aan of verkoop van een woning. 

MQ Makelaardij
Erik Ran, Paul Ran
Gasthuisvest 4143
2011 EV Haarlem
023 – 531 94 40

www.mqmakelaardij.nl
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Eerste seizoenshelft van Dames1
Door: Marlinda

Helaas moet ik bekennen dat de start van dit seizoen niet bijzonder
goed was. Zo moesten we de eerste tegenslag al verwerken toen
Roos met het goede nieuws kwam van haar zwangerschap. Dit
nieuws was niet zo een, twee, drie verwerkt, waardoor we niet meer
wisten hoe te scoren (nu gaat het beter en Roos is al behoorlijk dik). 
De wedstrijd tegen Rapido was de eerste wedstrijd met een beetje
hoop (gelijkspel 3-3). Met een super goed gescoorde loepbal van
Janique vanaf de midvoor positief. Bij haar zelf drong het doelpunt
niet meteen door, aangezien ze door de tegenstander onder water
werd gedrukt. 
Helaas was dit ene puntje nog geen begin voor betere tijden, want na
Rapido hebben we toch weer twee wedstrijden verloren. De
wedstrijd tegen de Swol was na de lange autorit naar Zwolle wel een
tegenslag. We stonden voor, maar doordat het getrek en schop van de
Swol niet werd afgestraft door de scheidsrechters hebben we alsnog
verloren met 8-5. 
DAW was de volgende wedstrijd. Hier konden we niets verliezen.
DAW helemaal boven aan, wij op de op een na onderste plek. Wat
kan hier nog mis gaan. Deze instelling was duidelijk te merken. We
hebben een super goede wedstrijd gespeeld en uiteindelijk verloren
met 2-3! En dat tegen de nummer 1 van de competitie. 
Na zo'n goede wedstrijd te hebben verloren kwamen er betere tijden
inzicht. Eindelijk hadden we het zelfvertrouwen gevonden om te
gaan winnen. Tegen Alkemade hebben we onze eerste volle twee
punten binnen gehaald door met 2-5 te winnen. 
Helaas zijn de tot dan toe verworven 3 punten nog niet genoeg. En
dat wisten we, dus ook de volgende wedstrijd tegen SG Utrecht werd
gewonnen (6-4). Deze wedstrijd werd in eerste instantie gekenmerkt
door de UZV van beide nummers 11 (wit en blauw). Het einde van
de wedstrijd werd door beide partijen dus uitgespeeld met 6
personen. Ondanks dit voorval hebben we de wedstrijd gewonnen en
was Sandra tijdens deze wedstrijd toch echt DE sterspeelster. Met



  16

haar loepjes en backhand werden 5 van de 6 doelpunten gescoord!!! 

Helaas konden er maar 8 Dames 1-ers aanwezig zijn bij de laatste
wedstrijd van deze eerste helft. We begonnen dus eigenlijk al met
een achterstand, voor de wedstrijd ook maar was begonnen. Om de
wedstrijd toch zo goed mogelijk door te komen heeft Ben besloten
om met zone te beginnen. 
Was dit goed? Tja, we stonden na 1 kwartje helaas wel met 3-0
achter. Je zou bijna gaan denken dat dit geen goede zet is geweest,
maar toen in het laatste kwartje Janique met 3 Ps op de kant zat,
Marlinda met 2 Ps in het water, Lizette een P, Mariska een P, Dana
een P en Marjolijn een P hadden, was de beslissing van zone in de
eerst 5 minuten helemaal nog niet zo slecht. Uiteindelijk hebben we
de wedstrijd verloren met 8-4, maar de inzet was goed en sinds de
eerste wedstrijd op 25 September is er toch veel verbeterd. 

Ik kan eigenlijk maar een conclusie trekken en dat is.... dat er een
stijgende lijn zit in de prestaties van Dames 1. 

Zuyderzee Masterscircuit
te Almere
Door: Corine Kalbfleisch

Op 14 november jl. haalde Ok mij van huis af om naar Almere te
gaan. Door de z.v. "De Aalscholver" werd de eerste wedstrijd
georganiseerd van het seizoen 2004/2005. De wedstrijden werden
gehouden in het zwembad Almere-Stad. Er hadden zich wel 34
verenigingen ingeschreven vanuit het hele land. "Swol 1894" was
vertegenwoordigd met wel 21 deelnemers. Op diverse
zwemnummers waren veel series. Altijd weer gezellig om veel
bekenden te ontmoeten. Donald Uytenbogaard behaalde in zijn
categorie 3 eerste plaatsen.
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Mijn resultaten die dag waren in de categorie D 50+:
100 m. schoolslag in 1.42,2 min. le plaats
200 m. vrijeslag in 3.09,3 min. 2e plaats
100 m. rugslag in 1.45,9 min. 3e plaats
Dit waren mijn eerste wedstrijden na mijn 52e verjaardag. Met mijn
tijd op de schoolslag was ik erg tevreden. Ik zwom 2 seconden
sneller dan vorig jaar!
Om half acht zette Ok mij thuis af.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle leden van
DWT een gezond en sportief 2005 toe te wensen.

Redactie zoekt hulp

De redactie zoekt per 1 januari 2005 een
aantal helpers voor het in elkaar vouwen,
nieten en verzend klaar maken van het
clubblad.
Dit gebeurt 10 keer per jaar ( alleen juli
en augustus niet ) zo rond de 25  vanste

iedere maand in het clubhuis. Je bent
dan, afhankelijk van het aantal mede
helpers ongeveer 1 uur bezig. We
proberen het altijd op een vrijdag avond te laten uitkomen maar in
overleg is natuurlijk veel mogelijk.

Wil je ook wel wat voor je vereniging doen of wil je er meer over
weten dan kan je bellen  met:
Michael Woolthuis 023-5357555
Mailen kan ook en wel met clubblad@dwt-haarlem.nl
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Heren 2
Door: Michael

De winterstop is al weer bijna voorbij en meestal start de tweede
helft van het seizoen dan ook weer zo’n beetje. Gelukkig is dat
tevens tijd voor een fijn vers nieuw jaar met alle win kansen en
mogelijkheden van dien. Als ik dan ook nog die 20 miljoen in de
staatsloterij heb gewonnen dan kan het alvast niet meer stuk.
Wij, als in heren 2, staan er in ieder geval helemaal klaar voor om
wat polo les aan zekere tegenstanders te geven en zodoende de
benodigde punten bijeen te krijgen om dit alles volgend seizoen weer
in de zelfde klasse te mogen beleven.

Mocht dit niet lukken! Wees dan niet getreurd, de functie
omschrijvingen voor het dan aanstaande zesde zijn al bijna klaar.
Ik heb zelfs al enige inschrijvingen voor dit tot nu toe nog steeds
hypothetisch maar wel al bijna legendarische team. Mocht ik voor
het einde van dit seizoen meer dan genoeg inschrijvingen hebben dan
is de oprichting daarvan natuurlijk slechts nog een formaliteit.
We missen nog een degelijke middenvelder met ambities tot in de
voorhoede en natuurlijk kampioensaspiraties. Tevens missen we nog
een doelman die de bal graag voor zich houdt en die ook beschikt
over kampioensaspiraties. Ook wil ik nog wel wat kandidaten voor
de verschillende posities in de voorhoede. Deze kandidaten moeten
dan wel over voldoende terug komende kwaliteiten beschikken en
natuurlijk kampioensaspiraties hebben. De reserve bank dient
natuurlijk ook gevuld en daarvoor heb je alleen kampioensaspiraties
nodig.

Mocht ik iemand op een idee gebracht hebben, schroom dan niet en
meld je aan voor heren 6, een team met toekomst en genoeg
kampioensaspiratie.



Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en

zwembroeken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.

Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-

Koningkaart (KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is

aangevraagd door aan aan Teun Weustink, Tel. 023 -5311178 of
mail: bestuur@dwt-haarlem.nl

Waarom?
DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van alle
geregistreerde boodschappen gedaan bij de Vomar en middels de
KIK kaart. Hoe meer KIK kaart nummers we hebben, hoe meer geld
we krijgen.



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16

2014 CS Haarlem

tel. 023-5246256

algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink

Pieter M aritzstraat 38 zw

2021 RC  HAARLEM

tel. 023-5311178

weustink@ 12move.nl

Penningm.: P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek

tel. 023-5492112

Ledenadministratie

I. Rohling

Dillestraat 3

2034 M N  Haarlem

tel. 023-5338993

Clubhuiswerkgroep

Clubhuis : 023-5400777

Voorzitter: M ieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186

2033 DW Haarlem

tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lommerse

clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023-5272989

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M . Verbruggen

Diaconessenplein 89

2012 JX  Haarlem

tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep

Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14

2033 CV Haarlem

tel. 023-5352011

Synchroonzw emmen

Secretaris  S. Meurs

Beveland 82

2036 GP Haarlem

tel. 023-5334066

Zwem uren

Leszwemmen:

In het Boerhaavebad op vrijdagavond

17.30 -18.30 uur: A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656

18.30 -19.30 uur: overige diploma's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567

In de Planeet 2 op zaterdag

08.00 -09.00 uur A diploma

09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):

vrijdag 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad

zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis

zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

W edstrijdzwemmen:

maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad

dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag 07.15-08.45 uur Boerhaavebad

W aterpolo:

M inipolo

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Adspiranten (o 14)

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Heren jeugd

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad

Herenselectie

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

Heren 3, 4, 5 

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad

Dames 1 t/m  4

dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad




