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Even geen voorzet wegens:

Geboren

Sterre Jasmijn Algera

27 augustus 2005

Dochter van Walja Karten en Cristine Algera

Zus van Floor

Terheidestraat 16
2014CS Haarlem
023-5246256



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
Door: Robbert

MiniPoloToernooi

Op zondag 16 oktober a.s. word het nationale DWT
MiniPoloToernooi georganiseerd!

Ook deze keer vind het toernooi plaats in de Planeet te Haarlem. De
kleedkamers gaan om 14:15 uur open en de wedstrijden beginnen om
14:30 uur.

Wil je helpen of heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met
Robbert, (023) 536 42 40 of robbert.henrichs@hccnet.nl. 

Website DWT

Zoals iedereen inmiddels wel weet heeft DWT een website,
www.dwt-haarlem.nl. Nu met een nieuw seizoen hebben we besloten
de poloafdeling van de website up-te-daten. 
Dus neem eens een kijkje op de website en je kunt meteen via het
Forum je feedback met negatieve punten en nieuwe ideeën kwijt!!

Update nieuwe spelregels

De bond is akkoord gegaan met de nieuwe spelregels opgelegd door
de FINA zoals te lezen is in het vorige clubblad (september). De
district en Kring zijn niet akkoord gegaan en hiervoor gelden dus de
oude regels nog. Dus alleen Dames 1 en Heren 1 spelen dit seizoen
met de nieuwe regels alle andere teams van DWT spelen nog met de
oude gebruikelijke regels.
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5e Periode STOPT

Na 5 behoorlijk succesvolle jaren heeft het redactieteam van de
VijfdePeriode toch besloten er een punt achter te zetten. Het
bijhouden van alle gegevens, polonieuwtjes en uitslagen hebben wij
al die tijd met heel veel plezier gedaan maar er zijn inmiddels ook
andere interesses bij de verschillende redactie leden bijgekomen.
Hierdoor hebben we simpelweg minder tijd gekregen voor het
bijhouden van de VijfdePeriode. Daarnaast merken we dat andere
sites de onderdelen die wij bijhielden inmiddels ook prima doen.

Ons doel is altijd geweest om een breed waterpolo publiek te trekken
en dat is ook gelukt. We willen iedereen die de VijfdePeriode in de
afgelopen 5 jaar heeft bezocht en allen die ons reacties hebben
gegeven heel hartelijk danken. Die reacties waren heel vaak de
benzine waar onze creatieve motor op draaide.

Tenslotte hopen we dat een ieder natuurlijk (net als wij) nog lang met
veel plezier blijft waterpoloën.

De site blijft nog in de lucht totdat het abonnement bij de provider is
verlopen.

Met vriendelijke groet, (met weemoed),
Het Redactieteam van de VijfdePeriode 

Bron: http://www.vijfdeperiode.nl
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Jurytafel en VSR's oktober

Zaterdag 1 oktober Baddienst: Bart
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45058 NH.DG3 DWT C - De Ham G 18:30 Ton, Ted en Jeroen Tim
45483 NH.H1 DWT 4 - DWT 3 19.15 Bart, Tim -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.CG2 S.G. Ymond H - DWT B De Heerenduinen, IJmuiden 16:45
D3.H1 Alliance 3 - DWT 2 De Slag  2, Zaandam 17:30
NH.D2 DAW Finenzo 4 - DWT 3 Hoornse Vaart, Alkmaar 19:00
B.D2A Zwemver. Utrecht 1 - DWT 1 De Kwakel, Utrecht 19:45
NH.D1 DAW Finenzo 3 - DWT 2 Hoornse Vaart, Alkmaar 19:45

B.H2C De Devel 1 - DWT 1 De Hoge Devel, Zwijndrecht 21:00

Zaterdag 8 oktober Baddienst: Marjolijn
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
279 B.D2A DWT 1 - Het Y 1 18:30 Ronnie, Hayo en Sikko -

1202 B.H2C DWT 1 - Het Y 1 19:15 Dames 1 -

45310 NH.D1 DWT 2 - De Ham 4 20:00 Heren 1 -
20165 D3.H1 DWT 2 - Orkano'75 1 20:45 Dames 2 -
45487 NH.H1 DWT 3 - Orkano'75 2 21:30 Heren 2 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv
NH.H2 ZWV-Nereus 6 - DWT 5 De Slag  1, Zaandam 16:15
NH.CG2 WZ&PC D - DWT B De Wilgenhoek, ZO.Beemster 19:00
NH.DG3 Aquafit B - DWT C De Witte Brug, Castricum 16:00
D3.AJ3 De Snippen A - DWT A Meerkamp, Amstelveen 20:15

Zaterdag 15 oktober Baddienst: Robbert
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45023 NH.CG2 DWT B -AquaWaarD B 18:30 Kim en Freek Tim
20552 D3.AJ3 DWT A - WZ&PC A 19:15 Ingrid,Jessica enMieke -
45213 NH.D2 DWT 3- ZWV-Nereus 5 20:00 Heren-jeugd Stefan
45429 NH.H2 DWT 5 - S.G. Ymond 7 20:45 Dames 3 Stefan
45492 NH.H1 DWT 4 -ZWV-Nereus 5 21:30 Heren 5 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
B.D2A BZC Brandenburg 3 - DWT 1 Combibad Brandenburg, Bilthoven 16:45
NH.H1 AZVD 1 - DWT 3 De Watering, Wormerveer 19:00
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B.H2C KZC 1 - DWT 1 Sportf. Beverwijk, Beverwijk 19:45

Zaterdag 22 oktober Baddienst: Eddy
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45069 NH.DG3 DWT C - Aquarius A 18:30 Ebelien en Joke Eddy
45216 NH.D2 DWT3 -DAWFinenzo 5 19:15 Heren 2 Eddy
45318 NH.D1 DWT 2 - Alliance 5 20:00 Dames 3 -
45496 NH.H1 DWT 3 - De Bron 2 20:45 Dames 2 -
20174 D3.H1 DWT2 -Otters‘tGooi 1 21:30 Heren 3 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.
NH.H1 Alliance 5 - DWT 4 De Slag  2, Zaandam 16:00

Zaterdag 29 oktober Baddienst: Dana
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
45029 NH.CG2 DWT B - De Reuring B 18:30 Martin en Robbert Tim
292 B.D2A DWT 1 - MNC Dordrecht 1 19:15 Heren 5 -
1216 B.H2C DWT 1 - De Fuut 1 20:00 Dames 1 -
45324 NH.D1 DWT 2 - S.G.Haerlem'04 4 20:45 Heren 1 -
45440 NH.H2 DWT 5 - S.G.Haerlem'04 8 21:30 Dames 2 Kim

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.

D3.AJ3 Noordkop A - DWT A De Schots, Den Helder 18:45
D3.H1 AquaWaarD 1 - DWT 2 De Waardergolf, Heerhugowaard 20:15



Fablo Tennishal

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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Bericht van de
clubhuiscommissie

De zomer is weer voorbij….. het seizoen is weer begonnen.
Tijd om iedereen bij te praten over wat er allemaal in de zomerstop
heeft plaatsgevonden.
We hebben recentelijk de prijzenkast een likje verf gegeven en tevens
de kast onder de kapstok gemaakt en ook voorzien van een nieuw
jasje. Op een zaterdag hebben we alles in de grondverf gezet en de
eerste laag verf erop gezet. 
Diezelfde avond zijn we lekker gaan eten met de hele commissie. Dit
doen we één maal per jaar voor de teambuilding. Daarna is een deel
naar huis gegaan en is een deel nog een klein drankje gaan drinken in
de stad. Je kunt je voorstellen dat het tempo van werken op de
zondag een stuk lager lag dan de zaterdag. Alle werkzaamheden die
zittend uitgevoerd konden worden waren vooral populair. Aan het
eind van de zondagmiddag konden we terugkijken op een geslaagd
weekend. Wel vragen we ons af waar de gereedschapskist met inhoud
is gebleven. Mocht je deze "geleend" hebben……. Vergeet hem dan
niet terug te geven of heb je toevallig gereedschap over….. wij
kunnen het goed gebruiken!
Ook willen we laten weten dat er besloten is om sommige prijzen een
klein beetje te verhogen omdat de inkoopprijzen van bepaalde
artikelen zijn gestegen. Dit is noodzakelijk om in ieder geval
kostendekkend te blijven. 
Als laatste kunnen wij mededelen dat er een nieuwe bewoner is in het
clubhuis; "knor, het rode varken". Knor gaat samen met ons sparen
voor verschillende dingen in of voor het clubhuis. Het eerste project
van Knor is de langverwachte zithoek. Dus mocht je wat kleingeld
over hebben…..

Tot ziens in het clubhuis!
De Clubhuiscommissie
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Bar rooster

Vrijdag wie opent bardienst Zat.dag bardienst achterw.

30-09 Paula Ronnie & Sandra 10-09 Terry & Jeroen L. Bart

07-10 17-09Mieke Patrick & Sabine Martin & Fokkelina Rob

14-10 Tim Teun & Marjolijn 15-10 Robin T. & Carry Bart

21-10 Patricia Sicco & Karina 22-10 Randy & Linda Patrick

28-10 Paula Eddy & Ebelien 29-10 Pieter-Paul & Dana Mieke

04-11 05-11Mieke Hayo & Ilona Jessica & Karina Ingrid

11-11 12-11Tim Michael & Martine Eddy & Fokkelina Martin

18-11 Patricia Marco & Ingrid 19-11 Terry & Wouter Mieke

25-11 Paula Ronnie & Mariska 26-11 Teun & Hayo Bart

02-12 03-12Mieke Thijs & Sandra Gesloten

09-12 10-12Tim Bart & Joke Marco & Niels Tim

16-12 Patricia Patrick & Janique

23-12 Paula Rob & Lisette

Achterwacht
De achterwacht is iemand aan wie je tijdens je bardienst vragen kunt
stellen over alles op bar gebied. Hij of zij heeft de sleutels die je
nodig hebt en springt bij achter de tap in geval van grote drukte.

Je bardienst begint vrijdag om 19.15 uur.
Je bardienst begint zaterdag om 17.30 uur.

Ben je ingeroosterd en kan je niet op die dag?
Regel dan zelf tijdig iemand anders!

Geef je wijziging minimaal twee weken van tevoren door aan
Bart Wever op 06 48 42 97 26
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De DWT Kaderdag

Zondag 11 september was het tijd voor een DWT Kaderdag in het
kader van het 75 jarig jubileum. Deze dag vond voor de verandering
eens niet in of rond het zwembad plaats. 
Voor de vakantie hebben de kaderleden een uitnodiging ontvangen
via de werkgroepen voor deze dag. Het aantal reacties, zowel de
aanmeldingen als afmeldingen (48) liet blijken dat deze manier van
uitnodigen goed werkte. Omdat deze kaderdag aan het begin van het
seizoen plaats vond, waren er nog kaderleden op vakantie of moesten
werken.
Uiteindelijk zijn er 26 kaderleden ook daadwerkelijk vertrokken naar
Spaarnwoude. De vertegenwoordiging van de verschillende
sporttakken was als volgt:

Bestuur & Overig: 6
J-REZ: 6
Wedstrijdzwemmen: 1
Waterpolo: 3
Synchroonzwemmen: 5
Clubhuis: 6

De verzamelplaats was het parkeerterrein bij Spaarnwoude Resort
‘Het Buitenhuis'. De verzameltijd werd iets later in verband met
kapotte fietskettingen en het niet kunnen vinden van deze
parkeerplaats. Nadat iedereen gearriveerd was zijn we naar de
Watergeus gelopen. Vanaf hier begon onze ‘Stop & Go'. De
aanwezige kaderleden zijn verdeeld in vier groepen. Elke groep heeft
een camera mee gekregen om de tocht van hun groep vast te leggen.
De gemaakte foto's komen op de DWT-website te staan en te hangen
in het clubhuis.
Via een plattegrond, waarop alleen de kruispunten stonden die je
tegen kwam, moesten we een route lopen van ongeveer 7 kilometer.
Tijdens deze tocht was het ook de bedoeling om wat vragen te
beantwoorden. De Stop & Go bracht ons onder andere op onverharde
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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.

weggetjes, het uitzichtpunt bij Snowplanet en het verregende veld
van Dance Valley.

Na twee uur waren alle groepen weer terug bij de Watergeus. Hier
werden de antwoorden van de vragen besproken. Nadat iedereen uit
gediscussieerd was over de antwoorden zijn we terug gelopen naar
het Buitenhuis. Hier stonden muntjes klaar voor een drankje en ook
de bitterballen e.d. stonden voor ons klaar. Onder het genot van een
drankje werd de dag nog even doorgesproken. Rond zes uur was deze
dag tot een einde gekomen en vertrok iedereen weer naar huis. Al
met al een geslaagde en nog enigszins sportieve dag, die zeker voor
herhaling vatbaar is.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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OPROEP 75 jaar DWT

In het kader van het 75-jarig jubileum van DWT zijn we op zoek naar
foto's, knipsels, herinneringen etcetera etcetera. Dus, heb jij ergens in
een oude doos op zolder nog iets ‘echt-DWT's'; wij willen het graag
even inzien, lenen of gebruiken. Alle leuke herinneringen, grappige
foto's enzovoort zijn welkom!
Je kunt het ‘inleveren' bij Mieke, Bart, Dana of  Kitty

Meer informatie kun je vragen bij Kitty.

Groetjes van ‘petit-commitee' jubileum

FEEST 75 JAAR DWT

Inmiddels zal het niemand zijn ontgaan: DWT bestaat dit jaar 75
jaar! En dat moet natuurlijk gevierd worden! De dag dat we dit gaan
vieren is zondag 1 januari 2006, precies een dag na de officiële
oprichting van de club, 75 jaar geleden. Meer informatie en de
officiële uitnodiging volgen natuurlijk nog, maar De locatie van het
feest/receptie is de Fablo tennishal. 

Alvast tot ziens op 1 januari!!!
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Jubileum verhalen

Dat DWT-ers niet alleen kunnen zwemmen maar ook kunnen lopen
blijkt wel uit het aantal keren dat er DWT-lopen zijn georganiseerd.
Niet alleen als extra conditie trainingen ( ik kan me nog wel
trainingen herinneren waarin je heel veel keren Kraantje Lek op en
neer moest en daarna met z’n allen op zoek moest naar fietssleuteltjes
en andere verloren items ) maar echt als wedstrijden.
Er zijn bijvoorbeeld duinlopen geweest, vanaf Kraantje Lek naar de
muur en terug, en ook diverse keren een ronde rond Elswout met als
startpunt de speeltuin in het Ramplaankwartier. Deze laatste zelfs
met verschillende afstanden. Dat niet alle loopwedstrijden even
soepel door iedereen gelopen werd moge duidelijk, we zijn en blijven
natuurlijk zwemmers.
Het volgende stuk komt uit het clubblad van januari 1976 en gaat
over de toen al zoveelste nieuwjaars duinloop.

De nieuwjaarsduinloop van D.W.T.

De, zo langzamerhand traditionele nieuwjaarsduinloop, begon op 1
januari om een uur bij KRAANTJE LEK. Een groot gedeelte van
DWT zou meelopen, naar de muur en terug. Het was goed weer,
hoewel vrij koud voor de toeschouwers.
Vijf over één startten we. Tot ongeveer het Penhuisje liepen we met
zijn allen, d.w.z. daarna gingen de snelsten een heel eind vooruit
lopen en de langzaamsten bleven een heel eind achter. Maar naarmate
ik dichter bij de muur kwam viel het mij op dat ik nog maar zo
weinig mensen van de wedstrijdgroep had gezien. Vreemd!!!!
Doch na een half uur - ik had ondertussen bij de muur ballontje
geblazen en was na een vermoeiende terugtocht weer bij
KRAANTJE LEK aangeland - werd me dit geheel duidelijk. Ze
waren (op enkele sportievelingen na) met zijn allen naar de muur
gaan wandelen , wat beslist niet de bedoeling was! Iedereen was het
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erover eens dat dit erg lullig was. Tenslotte verwacht je juist van de
wedstrijdgroep dat ze wel iets zullen presteren!! Er werd zelfs gezegd
dat ze zich te goed voelen voor dit soort dingen. Of dat waar is laat ik
in het midden. Maar, jongens en meisjes van de wedstrijdgroep die
zo onsportief deden, waarom deden jullie dan mee ????
Toen iedereen al hoog en breed gearriveerd was, moesten we eerst
nog een hele tijd op jullie wachten met koude voeten en bezwete
lichamen. Na verloop van tijd zijn we maar zonder jullie met de
prijsuitreiking begonnen en als voorbeeld dat het toch wel anders
kan: verschillenden van de wedstrijdgroep die wèl zo sportief waren
om te gaan lopen, sleepten een prijs in de wacht.
Verder vond ik de nieuwjaarsduinlnop weer erg geslaagd, met/leuke
prijzen, heerlijke chocolademelk en een erg fijne sfeer! Ik hoop echt
dat het volgend jaar weer is ! ! ! !

MARIAN

Ik ben wel benieuwd of er ooit nog eens een DWT loop wordt
georganiseerd. Dit alles en nog heel veel meer is uiteraard weer in
volledige versie na te lezen op: www.dewatertrappers.nl

Vakantie perikelen

He, hè, eindelijk is die vakantie weer voorbij. Al die stress, je kan
maar beter op je werk zijn. Nergens smaakt de koffie zo goed, zit je
in een ergonomische arbo stoel en rust je zo goed uit als op de zaak.
Maar dan toch nog even terugblikken. We gingen naar Italië en reden
's nachts. Mooi uitzicht dus. Om twaalf uur op de overnachtingplaats
aangekomen en drie weizen later in coma gevallen op de hotelkamer,
tot 's morgens zeven uur. (kinderen) Na de kaiserbrotchen en thee
met koffiesmaak of was het koffie met theesmaak verder gereden. 
De eerste week hard gelachen om de geë-mailde foto's van Haarlem
aan zee en blij dat ik een bovenhuis heb. Daarna zelf weggespoeld en
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een modderbad voor de tent. Ik ben weleens in Verdun geweest en
kon de loopgraven niet helemaal  bevatten, maar nu zat ik er zelf in.
Toen weer zon en de modder hard. Daarna liep Zwitserland onder en
de modder stroomde door tot aan het Garda-meer. Toen weer zon en
de modder hard. De laatste week begon Karina in New Orleans en
voordat het bij ons kwam maar richting huis gegaan. De eerste
berichten over de stijgende benzineprijzen kwamen over de
wereldomroep tot ons. Alsof het water ons nog niet tot aan de lippen
stond. Gauw de auto voltanken en dan begint het voor de
Nederlander lastig te worden. Waar is de benzine het minst duur. Nu,
dat is in Italië wel goed geregeld. Die dure Shell heb je daar niet veel,
maar wel IP hetgeen staat voor Interessante Prijzen. Ook heb je daar
AGIP hetgeen betekend: Alleen Geen Interessante Prijzen. Maar er
was een merk dat wel heel duidelijk was over de prijs (zie foto)

S n e l  door
naar huis en
onderweg het
plaatsnamen
spel gespeeld.
I k  m o e t
zeggen dat
het leuker is
als je erbij
bent maar het gaat als volgt: Brenn jij er al lang? Nee, Brennerpass.
Wat ze in Pornbach doen spreekt voor zich en Freystadt ligt er niet
ver vandaan. Om van Darmstadt maar te zwijgen. Wo pist man ins
Rein, ins Mannheim. Dort soll Wiesbaden und kriegt Ko Blenz ein
Bonn. Genoeg steinkohlen Duits nu.

Een ex-basis speler
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Hasselt
Door: Michael

Toch maar mooi een hele degelijke achtste plek behaald in het weer
zeer drukke maar o zo gezellige waterpolo toernooi van Spartacus.
En niet achtste van de acht maar achtste van de 48 deelnemende
heren teams. Dus eigenlijk gewoon heel erg goed van ons.
Nu waren we ook met acht spelers dus die achtste plek zat er
eigenlijk al vanaf het begin aan in. Zeker toen we de doelstelling van
zaterdag ruimschoots haalden. ( De doelstelling was: de eerste twee
wedstrijden van zaterdag  winnen want dan hoeven we op zondag pas
om tien over half elf te spelen en anders veel vroeger. )
Al met al zijn we dus net buiten de prijzen gevallen, jammer genoeg.

Dat Hasselt niet alleen om zijn waterpolo toernooi en Pukkelpop
bekent staat maar gastronomisch ook heel leuk aan de weg timmert
wisten we al van de vorige keren. Maar voor de zekerheid hebben we
ook deze keer maar weer wat restaurants uitgeprobeerd en het bleek
allemaal nog altijd van Vlaamse top kwaliteit. Mosselen in look room
saus blijven bij mij toch favoriet.
Ook op het toernooi was er aardig wat eten en drinken te verkrijgen.
Waaronder ook het vermeldingswaardige broodje witte pens met veel
ajuin. Altijd goed voor wat extra ruimte in de tent.
Natuurlijk het ontbijt van eieren met spek onder het genot van het
gebral van Cees goes Internationaal ( een inlandse top DJ ) mag ook
niet vergeten worden.

Ik kan slechts één minpuntje verzinnen. En dat is het tentje dat in ene
op het door ons vrij gehouden zonneterras stond. Nu moesten we
zomaar een hele meter verder op gaan uit rusten van alle
vermoeienissen. Maar goed, bier erover en we hebben het er niet
meer over.



 19  

Vlnr.: Niels, Thijs, Rob, piskabouter, Koos, Nicholas, Ron.
Omgevallen: Patrick

Waterpolo toernooi
Noordkop

Het leukste aan deze foto is het feit dat Rob en Koos zij aan zij staan
met de piskabouter. Dat is tevens de reden dat Ed en ik (Michael) niet
zo’n zin hadden om onze plek vlak bij het bier en de vis te verlaten
om op de foto te gaan en misschien wel onze handen vuil te maken
aan onze op twee na meest favoriete plek.
Leuk weetje is dat ome Piet, de vis bakker, een lintje kreeg wegens
jarenlange inzet voor Noordkop. Hij is nu dus ‘iets’ in de orde van
Oranje Nassau. Dit was tevens Nicholas z’n laatste polo actie bij
DWT, hij doet zijn ding nu ergens in Zweden.



Verenigings informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink
Pieter Maritzstraat 38 zw
2021 RC  Haarlem
tel. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl

Penningm.:Nic den Braven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158

penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie  (Adreswijzigingen,

lidmaatschap en  opzeggingen)
Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 023-5388798
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Bart Wever
06-48429726
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van Dijk

tel 023-5257151

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter M. Verbruggen

Eendrachtstraat 50
2013 RJ Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
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

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

Wedstrijdzwemmen:
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

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 12.00 - 13.30 uurPlaneet
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uurBoerhaavebad
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