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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
zijn al weer begonnen….
Voor het eerst na lange tijd kunnen we weer
gebruik maken van De H o ut vaart .
Synchroonzwemmen en Waterpolo hebben hier
hun eerste trainingen.
Wat de trainers betreft zijn we als bestuur blij dat de Waterpolo heren
in Hans Hogerheide een nieuwe trainer hebben. Helaas wordt er aan
het begin van het seizoen voor de Waterpolo Dames nog gezocht naar
een goede opvolger voor Ben Willemse.
Bij Synchroonzwemmen en Wedstrijdzwemmen zorgen Ingrid
Lommerse en Hans Joosten voor de broodnodige continuïteit.
Veel verenigingen merken dat het steeds lastiger wordt om goed
kader te vinden. Een groeiend probleem want een sterk kader is de
basis van een gezonde vereniging.
Gelukkig hebben we als DWT een grote groep vrijwilligers. Als
bestuur willen we de komende jaren werken aan het nog verder
versterken van ons kader.
Voor de vakantie is de daarom eerste kaderavond geweest. Naast het
jaarlijkse kaderfeest willen we als bestuur een keer per jaar een avond
organiseren waarin we als bestuur vertellen waar we mee bezig zijn.
Maar ook om te horen wat er onder het kader leeft.
Want als bestuur kunnen we wel mooie plannen gemaakt hebben, het
is het kader in de werkgroepen en vooral langs de badrand die het
moeten gaan doen. Daarom willen we weten hoe het kader tegen de
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ideeën aankijkt.
De eerste kaderavond ging over seksuele intimidatie, een onderwerp
waar we als bestuur het afgelopen jaar veel aandacht aan hebben
besteed. Geen gemakkelijk onderwerp en het was dus afwachten hoe
groot de opkomst zou zijn. Gelukkig was er volop belangstelling en
werd het thema onder begeleiding van oud voorzitter Guus Niehot
besproken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk: wat doe je
bijvoorbeeld als trainer wanneer pupillen elkaar onderling pesten met
hun uiterlijk. Dit leverde veel gespreksstof stof op en als bestuur
waren we erg blij dat er veel deelnemers heel open hun mening gaven.
Al met al een leerzame, leuke en daarmee geslaagde avond.
Door de kaderavond en andere initiatieven willen als bestuur meer
aandacht besteden aan ons kader en het nog aantrekkelijker maken
om vrijwilliger te worden en te blijven. Dus ben je nog niet als
kaderlid actief bedenk dan eens wat jij voor DWT zou kunnen/willen
betekenen en meld je aan. Want vele handen maken licht werken!

Ingezonden Brief
Naar aanleiding van mijn stukje over het Paastoernooi wil ik het
volgende opmerken. Daarin heb ik ik geschreven: "Bij afwezigheid
van Hans(!)traden die dagen Marco, Marcel en Yvette als coaches
op". Een paar mensen heeft dat gelezen als of ik een persoonlijke
rancune t.o.v. Hans heb. Dat heb ik er niet mee bedoeld. Ik snap,
achteraf, dat dat zo uitgelegd kan worden en daarvoor bied ik mijn
excusses aan.
Aloys Wijckmans
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Afsluiting seizoen
synchroonzwemmen
2005/2006
Zaterdag 18 juli heeft de afdeling synchroonzwemmen haar jaarlijkse
demonstratie gehouden voor belangstellenden. Er kwamen veel
ouders, opa's, oma's, vrienden en zelfs clubgenoten van de andere
sectoren kijken. De meisjes zwommen alle nummers die zij het
afgelopen seizoen ingestudeerd hebben en ook de uitvoering van de
nieuwjaarsshow ontbrak niet!
Door de grote inzet van de trainers is de synchroonafdeling van DWT
1e geworden in de verenigings competitie van Noord-Holland. Daar
zijn wij erg trots op!!
De training van zaterdag 15 juli is afgesloten met bekijken van de
video-opnames die Marcel tijdens verschillende wedstrijden heeft
gemaakt. Onder het genot van een patatje kon een ieder haar eigen
prestatie beoordelen.
De laatste zaterdag van het seizoen was gereserveerd voor de
onderlinge wedstrijd. Veel zwemsters (en zelfs moeders en trainsters)
hadden iets ingestuurd en zelf hun kleding ontworpen. Een
deskundige jury, die bestond uit volstrekt onpartijdige ouders,
beoordeelde de nummers.
Dit is de uitslag geworden:
Merel en Anouk (the Pirates)
Anna en Lisanne (Lisanna dolls)
Elise en Kaya (de Waterladie's)
Sanne en Elise (de drijvende bakstenen)
Macy, Sissie en Kimberley (Jungle KiSiMa)
Eva en Romy (de stupid's)

39,7 pnt
39,4 pnt
39,3 pnt
39,3 pnt
39,2 pnt
38,6 pnt
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Jet en Sannah (de nich-ies)
Channah en Daphne (de wuppies)
Anouk, Romy, Sanne, Elise, Anke en Susan
(de Bouwertjes)
Trainers

37,9 pnt
37,6 pnt
44,5 pnt (BM)
39,7 pnt (BM)

Helaas gaf Mariska te kennen dat zij stopt als trainster. Wij vinden dit
heel jammer en bedanken haar voor de jarenlange inzet. Gelukkig gaf
zij aan af en toe nog eens te komen helpen als dat nodig is.
Nu genieten wij met z'n allen van een welverdiende vakantie en
iedereen hopelijk weer tot het volgende seizoen.
Namens de synchroonwerkgroep,
Susan van Meurs

Geboren
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Sofie Christien Weustink
Zij is geboren op 10 augustus 2006 om 22.22 uur

Sandra Roosen en Thijs Weustink

Autorijschool Goes & Boonstra
L

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

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra
Onder begeleiding van je In het tempo
Stapsgewijs en met
persoonlijke instructeur. dat bij jou past. een duidelijke uitleg.
Praktijkles 33 euro (50 min.)
Spoedopleiding v/a 1329,50
euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

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

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63

L
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Van de polocommissie
Pinkstertoernooi in het
Haarlems dagblad
Alweer een tijdje geleden, toch nog wel even aardig
om na te lezen, dit verslag van ons Pinkstertoernooi in juni.

Begin nieuwe seizoen en poloboekje

Het roosterboekje ligt op uiterlijk 8 september voor je klaar in het
clubhuis. Nu alvast even de eerste wedstrijd voor elk team. De
genoemde tijd is de begintijd van de wedstrijd.
Dames 1
23 september 19:00 D3.DA1
Dames 2 en 3

Robben/Tomingroep2 -DWT 1

De Lieberg
Hilversum
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16 september 18:30 NH.DA1

Aquafit 1 - DWT 2

Heren 1
30 september 20:00 B.H4A DWT1 -Robben/Tomingroep3

De Witte Brug
Castricum
Boerhaavebad
Haarlem

Heren 2
16 september 20:15 D3.HE1

De Aalscholver 1 - DWT 2

Sportfondsen
Almere-Haven

Heren 3
16 september 19:45 D3.HE4B

De Ham 4 - DWT 3

De Watering
Wormerveer

Heren 4
23 september 19:15 NH.HE1

De Ham 5 - DWT 4

De Watering
Wormerveer

Heren 5
30 september 21:30 NH.HE3

De Reuring 5 - DWT 5

Duikerdel
Nrd.Scharwoude

Adspiranten
23 september 19:15 NH.BJ1

DWT A - S.G. Haerlem'04 C

Boerhaavebad
Haarlem

Pupillen
16 september 17:30 NH.DG3

S.G. Ymond M - DWT B

Sportf. Beverwijk
Beverwijk

Aanvoerders zijn op de hoogte gesteld van de eerste speeldatum van
hun team.

Scheidsrechters opgelet! Informatieavond!
Op woensdag 13 september is er voor iedereen die te maken heeft
met scheidsrechter zijn, begeleiden, beoordelen, aanstellen, opleiden,
declareren et cetera een informatieavond.
Ben je scheidsrechter? Aarzel dan niet en ga! Het niveau waarop je
fluit maakt niet uit. Ook spelleiders zijn van harte welkom.
Waar en wanneer? Woensdag 13 september 2006 om 19.30 uur in het
clubhuis van DAW bij de Hoornse Vaart in Alkmaar.
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Deze maand w-cursus in ons eigen clubhuis
Je wordt uitgenodigd om mee te doen om je W-diploma te halen. We
hebben dringend mensen no dig! Geef je o p via
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Beste UUR U
zwemmers/zwemsters &
'andere' Watertrappers.
Namens een select groepje bewoners van Kenya en Tanzania wil ik u
heel hartelijk bedanken voor alle kleding welke ik van jullie heb
gekregen om op te sturen naar Kenya en Tanzania.
Nog geen half jaar geleden deed ik een oproep in het blad om
alsjeblieft eens te koekeloeren of jullie nog wat kleding over hadden
en inmiddels zijn er vele tientallen zakken kleding naar Afrika
verstuurd.
Het is echt fantastisch om met een beetje energie zoveel kleding in te
zamelen en zoveel medemensen gelukkig te maken. Nogmaals dank
dank dank dank en dank.
Jan Harthoorn, namens de Masai dan maar.
tip: kijk eens via Google naar: Masai, een trots volk, een mooi
verhaal en zo 'komt' uw kleding nog eens ergens !!
Jan Harthoorn
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Ter Apel
Door: Rob Goedkoop
Op vrijdag ging ik met de eerste delegatie omstreeks 11.00 uur
richting het internationale waterpolotoernooi in Ter Apel. De rit duurt
al héél snel te lang, maar gelukkig kan je onderweg genieten van gras,
gras en nog eens gras. Toen we bijna Ter Apel in reden kregen we als
klap op de vuurpijl nog even een plaatselijke hoosbui op ons (auto-)
dak. Omdat het zicht minder dan een paar meter was moesten we erg
uitkijken dat we Ter Apel niet voorbij reden. Gelukkig zagen we niet
veel later een gemeentebordje met daarop Ter Apel tussen de
regendruppels door.
Bij het Moekesgat aangekomen hebben we nog even gewacht met
uitstijgen totdat het enigszins verantwoord was om ons richting de
zonneweide te verplaatsen. Aldaar hebben we als eerste ons
kampement opgezet. Voor de verandering stonden we dit keer onder
een mooie grote boompartij, verder lag deze mooie plaats iets hoger
zodat wij bij een eventuele vloedgolf niet mee zouden drijven. We
hadden het voorgevoel dat het wel eens een zeer vochtig toernooi zou
kunnen worden. Met vocht bedoel ik de regenval …en niet de
consumptie van alcohol houdende dranken. Maar ach……toen we
ons kampement hadden opgezet moest er natuurlijk nog wat hapjes en
drankjes gehaald worden bij de plaatselijk buurtsuper, de C1000
(geen fratsen). Martin, Patrick en Marcel waren bereid de handen uit
de mouwen te steken zodat Ronnie en ik genoodzaakt waren de
kantine een klein bezoekje te brengen. Tot onze verbazing werd daar
allen bier geschonken (hè vervelend)……. Uit pure noodzaak en om
uitdroging te voorkomen hebben we dan maar alvast een pintje
(pi-pa-pintemans) gedronken. Er heerste in het clubhuis een heerlijke
rust. De enige klanten waren wij, verder zaten er wat huismoeders uit
het dorp die zich bezig hielden met consumptiemuntjes in zakjes te
doen. Gelukkig hadden we geen last van deze dames tijdens het aan
de bar zitten.
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Opeens werd de rust abrupt verstoord door de ringtoon van mijn
telefoon. Het hele clubhuis schrok op en ik nam maar snel mijn
telefoon op. Toen ik aangaf dat de beller met mij te doen had werd
het mij al snel duidelijk de ik aan de andere kant van de lijn de trotse
vader van Sofia aan de lijn had. Thijs informeerde eerst naar de plaats
van het kampement en naar de watertemperatuur. Kort daarna kwam
hij al snel met de vraag of ik een pen bij me had. Ik vroeg hem
waarvoor…?? "Nou, in de laatste vergadering heb jij aangegeven een
stukje namens de polocommissie te schrijven waarin je jezelf even
voor kan stellen als nieuw lid van de commissie." Toen werd het mij
al snel duidelijk dat ik naar het toernooi was afgereisd met huiswerk.
Gelukkig gaf Thijs aan het eind van het gesprek aan dat ik het stukje
de maandag of eventueel de dinsdag na Ter Apel ingeleverd moest
worden bij de redactie van de waterdroppels. Na deze toelichting ben
ik akkoord gegaan.
Hierbij dus nog even een korte opsomming van wie ik ben en wat ik
wil bereiken door in de polocommissie plaats te nemen. Mijn naam is
Rob Goedkoop, jullie waarschijnlijk wel bekent. Tijdens mijn DWTloop baan heb ik me voornamelijk bezig gehouden met waterpolo met
als uitzondering de eerste jaren. Voor die tijd heb ik me voornamelijk
gericht op het behalen van mijn zwemdiploma's. Daar tussenin heb ik
nog wat aan wedstrijdzwemmen gedaan.
De beginperiode speelde zich af in het oude sportfondsenbad gelegen
aan het Frederikspark.
Bij het in gebruik nemen van het nieuwe clubhuis in het Boerhaavebad
ben ik actief geworden in de clubhuiscommissie. Dit heb ik altijd met
veel plezier gedaan maar ik vond dat het nu wel eens tijd werd voor
een andere commissie waarmee ik natuurlijk altijd veel te maken heb,
namelijk de polocommissie.
Eén van de dingen waarvoor ik me hard wil maken als commissielid is
de jeugd. Ik vind het erg belangrijk dat de jeugd op de eerste plaats
staat binnen een club. Dit kan je naar mijn mening bereiken door veel
aandacht aan deze gro ep t e best eden. Go ede
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trainingsomstandigheden, een goede doorstroom naar de heren- en
damesteams en vooral veel leuke activiteiten en gezelligheid. We zijn
al goed op weg door o.a. afgelopen juli naar het Koekstadt toernooi
te gaan, maar naar mijn idee kan er nog veel meer gebeuren. Verder
zou ik ook graag regelmatig met de heren- en damesteams om de tafel
zitten om met hun van gedachte te wisselen. Op deze manier blijf je
op de hoogte van de ontwikkelingen ( en roddels:) binnen de teams en
kan er worden gesproken over bijvoorbeeld problemen of nieuwe
ideeën die voor de waterpolotak van belang zijn.
Natuurlijk hoop ik dat we nog lang van mooi en warm weer mogen
geniet maar feit is wel dat de herfst vanaf september van start gaat.
Verder staat ook vast dat vanaf 4 september de binnentrainingen weer
van start gaan. Natuurlijk is er in augustus wel getraind in de
Houtvaart. Dit seizoen heeft het Heren 1 team een nieuwe trainer en
coach namelijk Hans Hoogerheide. Hans weet héél goed hoe je
mensen stil kan krijgen, dat werd mij al héél snel duidelijk bij de eerste
training in de Houtvaart. Natuurlijk wil ik Hans bij deze heel veel
succes wensen in het komende waterpoloseizoen! Helaas zijn we er
nog niet in geslaagd een trainer te vinden voor onze dames. We zijn
nog steeds erg druk bezig om een passende oplossing voor dit
probleem te vinden. Goed nieuws is wel dat Yvette Roozen terug
gekeerd is bij DWT om dit seizoen het doel leeg te houden bij dames
1, welkom terug Yvette!
En o ja, nog even dit
Het weer tijdens het Ter Apel toernooi was uiteindelijk droog met
hier en daar een zonnetje….en dat alles met een temperatuur van rond
de 20 graden. Het debuut van Sikko was al met al een mooi
schouwspel, daarvoor dank! Iedereen die mee was vond deze
aflevering van Ter Apel 2006 zéér geslaagd!

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-kwartier
aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Masternieuws.
Zuyderzee Masters Circuit te Grootebroek.
Door: Corine Kalbfleisch
Op 21 mei jl. ben ik met Ok van Batenburg en Donald Uytenbogaart
naar Grootebroek gegaan om deel te nemen aan de laatste van de zes
wedstrijden van de 10e editie van bovenvermeld circuit. De
wedstrijden werden gehouden in het gezellige zwembad "De Kloet".
De organisatie was in handen van z.v. "De Bron". De aanvang van de
eerste start was om 13.30 uur. Zoals altijd was het weer erg gezellig
om elkaar te ontmoeten uit alle delen van het land. Er
werd nog flink gestreden om de punten voor de klassementen. Donald
werd le in zijn allround-klassement H 55+. Voor mij was het ook een
goede dag.
Mijn resultaten waren die dag: D50+
25 m.
rugslag
in
0.20,8
100 m.
schoolslag
in
1.44,5
400 m.
vrije slag
in
6.50,0

min. le
min. 1e
min. le

plaats,
plaats.
plaats.

De 400 m. vrije slag heb ik elf sec. sneller gezwommen dan vorig jaar.
Na afloop van de wedstrijd heb ik nog een toegift gegeven van de
hoge plank.
Met de behaalde resultaten ben ik dit seizoen eerste geworden in het
allround-klassement D 50+.
Om 18.00 uur was er nog een master-buffet en later op de avond
werden de win-naars van de diverse klassementen gehuldigd. Met
mijn prijs (beeldje) was ik uiteraard erg blij. Om half tien zette Ok mij
thuis af.
Ik kan terugzien op een geslaagd seizoen.
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15e Dutch Open Masters te
Apeldoorn.
Door: Corine Kalbfleisch
Een heel seizoen train je voor een groot evenement.
Op vrijdag 9 juni 2006 ging ik samen met Annelies en Sanny naar
Apeldoorn om aan bovenvermeld kampioenschap deel te nemen. Om
half twaalf kwamen ze mij met de auto bij mijn flat afhalen. Het was
nogal druk op de weg en omstreeks twee uur kwamen we in
Apeldoorn aan. Voordat we naar ons hotel gingen, hebben we bij
restaurant Calypso iets gegeten. Een uurtje later waren we bij ons
hotel aangekomen. Net als vorig jaar logeerden wij dit weekend in
hotel Abbekerk. Even onze spullen uitpakken en dan om 17.00 uur
naar het zwembad om ons aan te melden en in te zwemmen.
Een uur later werden de wedstrijden geopend door de speaker. De
wedstrijden werden gehouden in het 10 banen tellende openluchtbad
"Het Kristalbad". De organisatie was in handen van "Stichting
Zwemsport Apeldoorn" i.s.m. Aquapoldro. Ook dit jaar mochten we
ons gelukkig prijzen met een goede belangstelling vanuit de
zwemwereld n.l. 311 deelnemers, waarvan veel deelnemers uit
Duitsland en enige andere landen. Ook de toppers van vroeger waren
aanwezig zoals Lidia van Bon, Mathilde Vink, (oud D.W.T.-lid),
Donald Uytenbogaart, Rob Hanou en Jan Eichhorn.
Zoals gezegd, om zes uur 's avonds vond de eerste start plaats op het
nummer de 200 m. wisselslag. Even later moest ik zwemmen op de 50
m. schoolslag en de 400 m. vrije slag. Vooral de schoolslag ging heel
goed. Met een persoonlijk record en een tijd van 0.47, min. zwom ik
naar een gouden medaille in mijn leeftijdsgroep D 50+. In mijn groep
50 - 54 jaar zwommen 8 dames mee, waarvan een uit Duitsland en
één uit Hongarije.
Op de 400 m. vrije slag behaalde ik een bronzen plak.
Na het zwemmen heb ik me vlug aangekleed en samen met Annelies
en Sanny ben ik naar Hoog Soeren gereden om heerlijk pannenkoeken
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te eten. Om een uur of negen waren we terug in ons hotel en toen zijn
we naar bed gegaan.
De volgende morgen zaten we om kwart over acht aan het ontbijt en
om negen uur reden we naar het zwembad. Voordat
ik de 800 m. vrije slag moest zwemmen, heb ik even ingezwommen.
Het water was zo'n 23°C. Het was prachtig zomers weer met een
temperatuur van ruim 25°C.
Op de 800 m. vrije slag zwom ik naar een derde plaats. Overdag heb
ik van het mooie weer genoten en ik heb veel bekenden ontmoet o.a.
Tineke van Diggelen.
's Middags zijn Annelies en Sanny een paar uurtjes naar de Apenheul
geweest.
Intussen heb ik de 100m. en de 200 m. schoolslag gezwommen. Op
beide nummers ben ik met goede tijden derde geworden. Naast mij
zwom Herman Rademaker, een N.M.R., in zijn categorie.
's Avonds werd de traditionele barbeque georganiseerd. Er was veel
vlees met salades en stok-brood. Gelukkig was het weer veel beter
dan vorig jaar! Even na negenen waren we terug in ons hotel en
voordat we naar boven ging, hebben we nog even een kopje thee
gedronken.
Ook zondag zaten we om kwart over acht aan het ontbijt. Het ontbijt
was zelfs voorzien van een warm croissantje en een ei. Om negen uur
reden we weer naar het zwembad.
Meteen in de eerste serie heb ik mijn 1.500 m. vrije slag gezwommen.
Achter de Duitse zwemster, Elke Orthoff ben ik net binnen de 30 min.
tweede geworden op deze afstand. Een mooie zilveren plak was de
beloning.
Als extra nummer zwom ik nog de 50 m. rugslag. Achter Tineke van
Diggelen ben ik tweede geworden.
Rond het middaguur heb ik Sanny en Annelies op soep getrakteerd.
Om half drie waren de "Dutch Open" afgelopen en werden de
uitslagen bekend gemaakt.
De Duitse verenigingen eindigden heel hoog. "Swoll 1894" had de
meeste starts.
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Met mijn oogst van 7 medailles ben ik heel tevreden. Ook heb ik al
mijn afstanden sneller gezwommen dan in 2005!
Annelies heeft veel foto's gemaakt en het was ook erg gezellig.
Vanwege het mooie weer (28.C) zijn we tot half vijf in het zwembad
gebleven om vrij te zwemmen. Daarna zijn we naar Stroe gereden om
bij "de Rotterdammer" te gaan eten. Het eten smaakte uitstekend en
om tien uur zette Annelies mij thuis af en daarna Sanny.
Annelies en Sanny bedankt voor jullie gezelligheid.

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-IsKoningkaart (KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is
aangevraagd door aan aan Fokkelina Wiersma (06-41291054)
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

Zwemuren

D agelijks bestuur
bestuur@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: W alja Karten
T erheidenstraat 16
2014 CS H aarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@ hccnet.nl
Secretaris: T eun W eustink
Pieter M aritzstraat 38 zw
2021 RC H AARLEM
tel. 06 52 05 44 87
weustink@ 12move.nl
Penningm.:Nic den B raven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158
penningmeester@ dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzig ing e n, lidm aatsc hap en
opzeggingen)
Y olanda Bouman
Koftjalk 1
1991 N A Velserbroek
tel. 023-5388798 tot 22.00uur
ledenadministratie@ dwt-haarlem.nl

Leszwem men:
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
Sanja van D ijk
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
H arry van G eldorp

C lubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: M ieke Goedkoop
Braillelaan 46
2037 XC H aarlem
tel: 06-52055039
Agenda:
Bart W ever
06-48429726
clubhuis@ dwt-haarlem.nl
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van D ijk
tel 023-5257151
W aterpolo-werkgroep
waterpolo@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter M . Verbruggen
Eendrachtstraat 50
2013 RJ H aarlem
tel. 023-5314120
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Peter van de Bor
Pladellastraat 25
2033 M L H aarlem
tel. 06-42146338
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@ dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12
2033 ZV H aarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemmen voor volwassenen (H et uur U ):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur
Boerhaavebad
K. Ungureanu tel 023-5330857
Synchroonzwem men:
dinsdag:
17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad
W edstrijdzwem men:
maandag
17.00-18.00
dinsdag
17.30-18.30
woensdag
17.30-18.30
vrijdag
18.30-19.30
zaterdag
07.15-08.45
W aterpolo:
M inipolo
dinsdag
18.30
zondag
16.30
Adspiranten (o 14)
dinsdag
18.30
zondag
16.30
H eren jeugd
vrijdag
21.45
zondag
13.30
H erenselectie
maandag
21.45
vrijdag
21.45
H eren 3, 4, 5
maandag
21.45
woensdag
22.00
D ames 1 t/m 3
dinsdag
19.30
vrijdag
20.15

uur
uur
uur
uur
uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

- 19.30 uur Boerhaavebad
- 17.30 uur Boerhaavebad
- 19.30 uur Boerhaavebad
- 17.30 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 15.00 uur Planeet
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 23.00 uur Boerhaavebad
- 21.00 uur Boerhaavebad
- 21.45 uur Boerhaavebad

© Zwemvereniging De Watertrappers
www.dewatertrappers.nl
www.dwt-haarlem.nl

