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Van de polocommissie

Het einde van het seizoen is weer genaderd. De laatste wedstrijden
zijn inmiddels gewonnen (of verloren). Dit seizoen heeft in ieder
geval al een kampioen opgeleverd. Heren 3 is bijna ongeslagen
kampioen geworden!!! Van harte gefeliciteerd!!! 
We hopen dat jullie het inmiddels al vaak genoeg hebben gevierd.

Nu het seizoen zo goed als afgelopen is zijn wij van de
polocommissie natuurlijk al druk bezig met het nieuwe seizoen. Er
wordt hard gewerkt aan de teamindelingen voor volgend jaar en we
zijn hard op zoek naar een damestrainer en naar jeugdtrainers. Het
ziet er op het moment van schrijven positief uit voor volgend jaar. 
Op dinsdag 13 mei  kan jij je zegje doen over de gang van zaken voor
volgend seizoen. Het zomerrooster is inmiddels ingegaan en ook de
toernooien komen er weer aan!

!!! Inspraakavond verplaatst !!!
Omdat 6 mei midden in de voorjaarsvakantie valt hebben we
besloten de inspraakavond te verplaatsen naar dinsdag 13 mei. De
tijden blijven gelijk. Hieronder nogmaals alle informatie.

Op dinsdag 13 mei is er weer een inspraakavond. Klinkt misschien
wat streng, maar het gaat erom dat je als speler vertelt wat je
speelwensen voor het komende seizoen zijn. Dus dit is je kans! 
Jeugd: Bij de jeugd zal de indeling volgend seizoen wat veranderen.
In verband met de leeftijd van de spelers zullen er nieuwe teams
gemaakt worden. Op deze inspraakavond zal de nieuwe indeling
besproken worden met de jeugdleden. Het is daarom zeker handig
om te komen!
Senioren: Zeg tegen je aanvoerder wat je volgend seizoen wilt en in
welk team je wilt spelen volgend jaar. De polocommissie bespreekt
met alle aanvoerder ieders wensen. De teamindeling van komend
seizoen is voor een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat dus
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weten wat je wilt!

We bespreken de teamindeling en overige zaken voorkomend op
dinsdag 13 mei in het clubhuis.
• Om 19.00 uur met minipolo en pupillen. Ouders: u bent natuurlijk
van harte welkom!
• Om 19.45 met de aspiranten.
• Om 20.30 uur met alle aanvoerders van de seniorenteams.

Natuurlijk kun je ook, als je hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail
sturen naar ewroosen@haarlem.nl.

Zomerrooster
LET OP: Vanaf 28 april gaat het zomerrooster in en zijn alleen de
volgende trainingsdagen beschikbaar:

Dinsdagen: van 29 april tot en met 24 juni
· Voor alle jeugdleden is er training van 19.00 uur tot 20.00 uur
· Voor alle senioren is er training van 20.00 uur tot 21.00 uur
Vrijdagen: van 2 mei tot en met 27 juni
· Voor alle senioren is er training van 20.30 uur tot 22.00 uur

Voor de senioren zijn in de zomer ook conditietrainingen in De
Houtvaart. En wel op 5, 7, 12 en 14 augustus van 20:30 uur tot het te
donker wordt. 
Vanaf maandag 18 augustus beginnen voor iedereen de trainingen
weer op de normale tijden in het Boerhaavebad.

Pinkstertoernooi
Ons enige echte pinkstertoernooi komt er weer aan. Op 11 mei is het
zover! Vanaf 10 uur in de ochtend gaan de wedstrijden van start en
rond 10 uur ´s avond zal de laatste wedstrijd gespeeld worden.
Natuurlijk zijn er volop teams van DWT ingeschreven, maar ook veel
andere clubs hebben teams ingeschreven om een potje te komen



  4

ballen. Een kleine greep uit de inschrijvingen:
Bij de Heren: 
DWT 1, DWT 2, DWT 3, DWT 6, De Futen, Noordkop, WZ&PC,
VZV, SG Haerlem, PZ&PC & WZK.
Bij de Dames: DWT 1, DWT 2, SG Haerlem, SG Ymond & Katwijk.

Nadat alle wedstrijden gespeeld zijn, zal in het clubhuis de
prijsuitreiking plaatsvinden, gevolgd door een spetterend feest.
Iedereen is uitgenodigd om na de wedstrijden een drankje te komen
doen in het clubhuis om van deze gezelligheid te genieten. 

Toernooidata 

Hieronder staan de toernooien waar DWT meestal te vinden is. Voor
een overzicht van alle waterpolotoernooien kijk op:
http://toernooien.nlwaterpolo.nl

Onze eigen, DWT´s Pinksterwaterpolotoernooi
11 mei in Haarlem. 

Toernooi, Tournament, Turnier 2008 Borculo
7 en 8 juni. Geheel volgens traditie, verboden terrein voor de heren
van DWT. 

Noordkoptoernooi Den Helder
21 en 22 juni 2008.

40ste Internationaal Zepta Toernooi Ter Apel
16 en 17 augustus. Het grootste waterpolotoernooi van Europa. 

26ste Internationaal waterpolotornooi Hasselt (België)
29, 30 & 31 augustus.
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Uit het ‘Haarlems Dagblad'
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Een kijkje in de keuken van
het Paastoernooi

Als de meeste zwemmers zich bezig houden met de kerstvakantie,
eventueel trainingskamp, de kring winterkampioenschappen en oud
& nieuw, komt de werkgroep al bij elkaar om de plannen voor het
Paastoernooi te smeden. Sinds één jaar hebben wij de beschikking
over een uitgebreid draaiboek, dat we slechts hoefde uit te voeren dit
jaar. 
Op oudejaarsavond ging traditioneel de uitnodiging naar alle
verenigingen uit de regio en richting Duitsland. Een sportieve
nieuwjaarsgroet met een kleurrijke uitnodiging voor het 22ste
internationale Paastoernooi van DWT. Vanaf dat moment zijn we
alles gaan verwezenlijken. De medailles en bekers werden besteld, de
strandballen werden bedrukt, de diploma's werden bedrukt, de
klapstoeltjes werden gehuurd, het Pasenboekje werd geschreven,
boodschappen werden gedaan, het wedstrijdprogramma werd in
elkaar gezet en last but not least alle juiste mensen werden benaderd
(inclusief hoofdsponsor).
Het Paastoernooi van 2008 zal voor mij in de boeken verdwijnen als
meest succesvolle uit een lange periode. En hoe dat komt ga ik jullie
nu vertellen. Een gigantische groep vrijwilligers heeft er dit jaar voor
gezorgd dat het Paastoernooi een supergezellig toernooi is geworden,
waar menigeen van DWT en andere verenigingen nog lang over na
zullen praten.

Al vorig jaar riepen wij dat het buffet combineren met de organisatie
van het Paastoernooi geen optie meer was. Na een prachtig
bruiloftsfeest ergens te Hoofddorp wisten wij wie we hiervoor
moesten strikken: Wim en Mirjam werden dus onze chefs du buffet.
Niemand van de werkgroep heeft ook maar iets voor het buffet
geregeld en op zondagavond stond het gewoon voor ons klaar. Meer
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dan genoeg (kwalitatief hoogwaardig) voedsel, netjes opgediend en
afgeruimd voordat we er erg in hadden. Voortreffelijk!!! Natuurlijk
moeten we ook de ouders bedanken die al dat lekkere eten voor ons
gemaakt hebben. 

De clubhuiscommissie is al jaren aan het bekvechten (en af en toe
worden er weddenschappen afgesloten met als inzet: bij verlies
bardienst draaien tijdens het Paastoernooi) over de bardiensten met
Pasen. Het feestje maken ze wel gezellig, maar die lange dagen met
die drie verkochte AA-tjes waren ze meer dan zat. Wie beter dan
Frits en Roo hebben wij vriendelijk verzocht achter de bar plaats te
nemen en ze deden het met veel plezier. Motto: zien eten, doet
eten!!! Nog nooit is de omzet tijdens Pasen zo hoog geweest als dit
jaar en nog nooit hebben we er zelf ook zo'n lol in gehad. Heren,
petje af!!!

Twee weken voor het toernooi werd ons duidelijk dat er weer een
clubje Osnabrückers naar Haarlem zouden komen. Hartstikke mooi
natuurlijk na drie jaar schitteren door afwezigheid. Deze
zustervereniging is ooit de aanzet geweest tot organisatie van het hele
Paastoernooi. Maar ja, waar gaan we die gasten te slapen leggen?
Voor de groep Greifswalders hadden we zelfs geen slaapzaaltje
kunnen vinden. Er gingen aardig wat belletjes aan vooraf, maar na 2
dagen waren de gastgezinnen geregeld. De families de Graaf,
Hoogendoorn, Hendrix en Jansen waren bereidt 3 of 4 logees te
herbergen en daar zijn wij natuurlijk erg blij mee geweest, want
anders hadden deze gasten niet deel kunnen nemen aan het toernooi.
De Greifswalders zijn in uiterst geval van nood naar Ede afgereisd
om bij ondergetekende 2 nachtjes te logeren, waarna ze op
zondagavond hun luchtbedjes opbliezen bij de familie Roozen aan de
Rijksstraatweg, 12 stuks in totaal. Ook aan hen is onze dank groot.
Beide groepen waren uiterst tevreden over de gastvrijheid en reden
op maandag moe, maar voldaan naar huis. 

Tijdens het toernooi moeten natuurlijk ook de nodige klusjes gedaan
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worden en er zijn 2 klusjes, die enorm veel energie vergen en ook
niet de meest favoriete zijn. Maar zoals gezegd, we konden niet
zonder vrijwilligers voor deze klusjes. Danielle, Nicolette en Jody
liepen 2 dagen de poten uit hun lijf om alle startkaartjes op te halen
bij de juryleden. Zij deden dit met verve. Daarnaast zaten Anke en
Franciska bijna de gehele dag in het clubhuis, terwijl de actie toch in
het zwembad zelf was. Zij regelden de financiën bij binnenkomst in
het clubhuis en schreven bijna 450 diploma's. In het zwembad liep
Aart rond met de loten voor de grote DWT-loterij. Een mooie
opbrengst hiervan voor het toernooi was het resultaat van 2 dagen
inspanning (Natuurlijk bedankt ik ook hartelijk alle sponsoren van de
loterijprijzen). Onze voorzitter Peter moest zelf het gehele weekend
plaats nemen achter de computer, maar deed dit met verve. Erika
regelde in navolging van het pc-werk de uitslagen en zorgde dat deze
gekopieerd en opgehangen werden. De jury werd voorzien van al het
lekkers eten en drinken door Jose, Wim, Kris en Mahira. En de ploeg
werd natuurlijk begeleidt door Hans en Andre, aangevuld met de
hulp van Jill. Als laatste moet ik natuurlijk mijn vader Wim
bedanken, die het hele weekend de microfoon bediende en met zijn
speech bij de afsluitende prijsuitreiking de spijker op zijn kop sloeg.

En je zult vragen wat ik zelf heb gedaan het weekend? Nou, dat zal ik
je zeggen. Zo goed als niets. Er hoefde bijna niets meer gedaan te
worden. Dus wat bleef er over, de restklusjes: trainers ompraten voor
de trainersrace, juryleden ompraten voor de juryrace, zwembroeken
lenen voor diegene die het vergeten was, praatje maken met
scheidsrechter(s), trainers en andere omstanders. Kortom: ik heb me
vermaakt, heb genoten van alles wat er om me heen gebeurde. Waar
ik het meeste van genoten heb? Die stoere zwemmers van het
ABC-zwemmen, die zonder ervaring zomaar hun eerste wedstrijd
hebben gezwommen en allemaal een mooie medaille gewonnen
hebben. En de disco was dit jaar ook wel weer erg leuk.

Iedereen bedankt voor zijn of haar hulp bij dit fantastische weekend.
Een groot compliment ook aan de zwemmers, die een handje
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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. 06 52 05 44 87
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.

geholpen hebben waar ze konden. Ik heb ervan genoten en vond het
een mooi afscheid van de zwemploeg. Ik hoop jullie volgend jaar
allemaal te zien in het zwembad, als ik stiekem ene kijkje kom
nemen tijdens de Paasdagen. 

Met lentegroet, Yvette Roozen

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Mastersnieuws
Zuyderzee Masters Circuit 2007/2008.
Door C. Kalbfleisch

Op 16 maart jl. kwamen Bart en Michiel mij met de auto afhalen om
naar de 4e wedstrijd te gaan van het Z.M.C. De reis ging naar het
Sportfondsenbad in Amersfoort. De organiserende vereniging was
A.Z. & P.C. Amersfoort. In het zwembad (50m.-baan) werd een
"pontonbrug" aangelegd omdat deze wedstrijd op een 25m.-baan
gehouden werd.

Het was weer een gezellige drukte en iedereen had genoeg ruimte om
te zitten. Een ieder deed zijn best om snel te zwemmen om een p.r. of
masterrecord te zwemmen. Ook wij gingen er hard tegenaan met de
volgende resultaten:

H 45+:
Bart de Graaf: 200 m vrije slag in 2.55,-  min.

50m schoolslag in 0.43,-  min.
100 m wisselslag in 1.34,7 min.

Michiel Tonsbeek: 200 m vrije slag in 3.33,-  min.
200 m rugslag in 3.48,4 min. (dis.)
100 m wisselslag in 1.39,5 min.

D 55+:
Corine Kalbfleisch: 50 m. rugslag in 0.47,7 min.

200 m rugslag in 3.50,4 min.
25 m. schoolslag in 0.22,-  min.



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

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



  12

De Pen

Door mijn teamgenoot werd ik vorig clubblad
betiteld als "Het Anker van DWT"

Hij heeft gelijk dat dit mijn favoriete plek is
tijdens de wedstrijd. Af en toe maak ik hier
leuke doelpuntjes. Maar bij een anker denk ik
bij waterpolo toch aan een iemand die daar de
gehele wedstrijd ligt en niet terugkomt voor de verdediging. Zo ben
ik dus niet. Maar genoeg hierover.

Ik ben Paul Stricker en hoop deze maand de respectabele leeftijd van
41 jaar te bereiken. Ik woon in Haarlem en ben sinds 1974 lid van
DWT. 

Door (mijn oom) Jan Eichhorn (nog steeds actief zwemmer bij de
masters) is de familie Stricker bij DWT terecht gekomen. Mijn zus
heeft een blauwe maandag bij DWT gezwommen en mijn broers
Ronald en Arthur zijn na jarenlang bij de wedstrijdploeg te hebben
gezwommen, nog steeds actief waterpoloërs / scheidsrechters. 

Doordat de hele familie ging zwemmen betekende dit voor mijn
ouders dat zij werden meegezogen in het verenigingsleven. Het
begint met het vervoer van en naar de zwembaden. Ma (ali) heeft in
der loop der jaren van alles gedaan samen met nog een aantal wel
bekende moeders. Zo verzorgde zij de inwendige mens bij de 24 -
uurs marathon in het sportfondsenbad. Is ze regelmatig mee geweest
om de zwemmers te verzorgen bij de trainingskampen bij de
Nederlandse kampioenschappen. Ma deed ook elke week de lotto en
toto voor de vereniging en heeft jarenlang het beheer gehad over de 5
december outfit.

Pa (Wolf) Stricker heeft ook niet stil gezeten en was jaren de coach
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bij de Aspiranten en Heren 5. Tevens is hij een tijd lang de
penningmeester geweest van de barwerkgroep.

Ik ben dus gaan wedstrijdzwemmen. Elke ochtend zesdagen in de
week om 05.30 op de fiets naar het sportfondsenbad. Trainen tot
07.00uur snel naar huis broodje eten en naar school. Op zaterdag
zwommen we zelfs een half uur langer en hadden daarna een
duintraining. Dat was niet mijn favoriet een zwemmer is geen
hardloper, maar ach het hoorde erbij. Bijna elke zondag een wedstrijd
en de week begon weer opnieuw.

De grootste trainingsactiviteit was een aantal weken voor de
Nederlands Kampioenschappen. Elke ochtend  van 06.00 uur tot
07.00 uur in het Sportfondsenbad aan het Frederiksplein tussen de
middag van 12.00uur tot 13.00 uur naar de Kleverlaan en tegen de
avond van 18 - 19.00 uur wederom naar Kleverlaan. Wij gingen in
die tijd met circa 20 man naar de Nederlandsenkampioenschappen. In
deze tijd had DWT zelfs een Olympisch Zwemster in de gelederen
Mathilde Vink. Zoals je zult begrijpen was DWT een top club op
wedstrijd zwemgebied.

Tegenwoordig speel ik nog steeds waterpolo in het geweldige Heren
3. Dit team met alleen maar toppers is dan ook dit jaar lachend
kampioen geworden.

Dieptepunt: De zwemgroep valt uit elkaar. Op een gegeven moment
ben ik nog de enige die elke dag om 06.00uur een uur traint.
Aangezien er ook geen trainer was gaf Truus Muylaert de training.

Vele hoogtepunten: 
- Tiende van Nederland op de 100 meter vlinderslag onder de

tien jaar en 14de van Nederland onder de veertien.
- Elk jaar de 1000 meter vlinderslag zwemmen in Grotebroek.
- Als 16 jarige mee mogen spelen met Heren 1 in de 2de klasse

bond.
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- Als basisspeler vele jaren in de derde klasse gespeeld. 
- De wedstrijd van Heren 1 tegen de Potvis op een dinsdagavond.

Heren 1 moest die avond winnen om kampioen te worden. Het
was een fantastische wedstrijd met wel 100 toeschouwers die
ons helaas zagen gelijkspelen.  

De vele sportieve hoogtepunten zijn niet het enige waarom ik al
jarenlang lid van DWT ben. De in half Haarlem en omgeving
befaamde DWT feesten waren echt geweldig. Van playbackshow tot
limbodans avonden (de presentator van de limbo avond was toen
onze huidige, veelgeprezen aanvoerder van Heren 3). Vele van mijn
vrienden, die niet geen lid zijn van DWT, hebben het nog steeds over
deze feesten.

De pen geef ik door aan mijn teamgenoot en goede vriend Marc van
Gaale (met Dubbel AA)

Heren 2
Door Michael.

Het is jammer maar we zijn ergens in de laatste drie weken toch van
onze favoriete derde plek afgezakt naar een schamele gedeelde
vierde/vijfde plek. Dat dit zo snel kon gebeuren heeft allemaal te
maken met het feit dat de teams op de plekken twee tot en met vijf
binnen vier punten van elkaar staan. Dus het punt dat wij aan
sgijmond gegund hebben, zodat zij nog net konden promoveren,
heeft ons één plaats doen dalen in de ranglijst. Dat wij hierom niet in
huilen zijn uitgebarsten heeft dan weer te maken met onze over
bekende stoere inborst en keiharde heren twee mentaliteit. 
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Vanaf nu zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het
volgend seizoen. Met name onze tactische vaardigheden dienen
aangescherpt zodat wij de uitslag van een wedstrijd niet meer
volledig laten afhangen van het hertellen van de punten en de overige
historische vaardigheden. Want vaardigheden uit het verleden bieden
geen garantie voor de toekomst is gebleken.
Tevens gaan we de planning van onze conditionele pieken en dalen
voortaan laten samen vallen met de weekenden waarin we
respectievelijk wel en geen wedstrijden hebben. Zodat het probleem
van vermoeide en dus minder alerte spelers uit de wereld geholpen
wordt. Dit alles gaat er voor zorgen dat het seizoen 2008/2009
wederom een zeer spannend en succesvol seizoen beloofd te gaan
worden.

Lodewijk van den Heuvel stopt met waterpolo

JA u leest het goed. Onze twee handige man van de razendsnelle
scorende acties stopt. Ondanks het eindeloze op de knieën liggende
gejammer van het hele team is Lodewijk bij zijn besluit gebleven en
heeft hij na onze laatste wedstrijd zijn capje aan de wilgen gehangen. 
Wij wensen Lodewijk het allerbeste in zijn verdere waterpololoze
carrière.

Ps.
De een zijn dood is de ander zijn brood:

Als er iemand is die in het gapende gat, dat Lodewijk achter
laat, durft te springen. Dan kan dat vanaf nu. Je hoeft alleen
maar zijn capje mee te nemen. Dat moet ergens in een wilg
hangen.



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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De Ring van Möbius

Deze eigenaardige ring heeft niets met zwemmen te maken.
Waarom dan deze puzzel?
Oh, is het een puzzel….
Nee, niet zo'n puzzel.
Wat dan wel?
Het is een eigenaardige ring, waarover je een vraag moet kunnen
beantwoorden.
Je knipt een strook papier van een A4 velletje van ongeveer 3
centimeter breed. Deze papierstrook heeft twee vlakken of zijden:
een onder- en bovenzijde.
Pak de beide uiteinden vast tussen duim en wijsvinger.
Eén uiteinde verdraaien, zodat er een slag in het papier komt.
Dan beide uiteinden naar elkaar toebuigen en met een beetje prit vast
plakken.
Je hebt nu de Ring van Möbius gemaakt.

Dat is toch wel heel interessant als DWT-waterpolo-jeugdspeler en
anderen. Vooral, omdat precies 150 jaar geleden (1868) August
Möbius deze ring heeft beschreven bij zijn inzending voor een
prijsvraag over veelvlakken door de Franse Academie van
Wetenschappen.
Nu de vraag: "Hoeveel zijden of vlakken heeft deze ring"?
Dat lijkt eenvoudig, want er is niets veranderd.
Het antwoord is dan ook: ……… even nadenken en invullen!!!
En nu de test of het antwoord goed is.
Neem een balpen. Zet ergens op de strook een flinke grote stip.
Bijvoorbeeld op de plek, waar je de twee uiteinden hebt vastgeplakt.
Trek nu een streep met de balpen naar een kant en ga daarmee net zo
lang door totdat je zegt:
"Hee, wat eigenaardig". 

G.Luttikhuizen
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Insect - puzzel



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

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink
Roemer Visscherstraat 185
2026 TR  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

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Toos Goedkoop
tel: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

tel 023-5244319

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Eddy Roosen

Stephensonstraat 72
2014KE Haarlem
tel. 023-5258904

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Peter van de Bor

Pladellastraat 25
2033 ML  Haarlem
tel. 06-42146338

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

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
uurleider Walter Bakker
17.30-18.30 ABC
 
Uurleider Petri van Dijk
Tel: 023-5257151
18.30-19.30 zwemvaardigheid 123

Planeet zaterdag
uurleider Harrie van Geldorp
tel: 023-5244319
1e uur 8.00-9.00 ABC
2e uur 9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123

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 / Pupillen
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3 t/m 6
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
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