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Wedstrijdzwemmen, ja leuk!
Alleen waar is het kader?
Het afgelopen seizoen is een tropen jaar geweest voor de taakgroep
wedstrijdzwemmen, haar trainers, de officials en de vrijwilligers die
meegeholpen hebben. Langs deze weg nogmaals bedankt voor jullie
inzet en ik hoop dat jullie vakantie goed is geweest en dat jullie weer
helemaal fris zijn er weer tegenaan kunnen!
Vlak voor de zomer heeft het bestuur een aantal gesprekken gehad
met de taakgroep en de hoofdtrainer. Hieruit kwam naar voren dat er
fris bloed in de werkgroep moest komen en aanvulling nodig was op
trainersgebied, omdat André Visser stopte aan het einde van het
seizoen.
Op basis van deze gesprekken heeft het betuur het nodig geacht om
een brandbrief uit te sturen naar het wedstrijdzwemmen, met de
inhoud dat als er geen nieuwe mensen in de taakgroep en er geen
trainers bij zouden komen er geen wedstrijdzwemmen meer zou zijn
bij DWT. De brandbrief heeft gelukkig genoeg response opgeleverd
om een nieuwe taakgroep te vormen en nieuwe (hulp)trainers aan de
badrand te krijgen. Zodoende kunnen we dit jaar met vol goede moed
weer doorgaan met wedstrijdzwemmen bij DWT.
De nieuwe taakgroep ziet er als volgt uit:
Voorzitter:
Krista van Kan
Secretaris
Michel Wigbers
dwtzwemwerkgroep@gmail.com
Wedstrijdsecr:
Dennis de Graaf
dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com
Activiteiten /
Emile Schrijver
Paastoernooi:
Martin Niehot
Bart van Leijden
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Als bestuur zijnde willen we Wim Hendrix, Annette Knape en Peter
van der Bor bedanken voor hun jarenlange inzet in de taakgroep.
Gelukkig blijven ze nog wel steeds vrijwilligerswerk doen voor
DWT als official, trainer of ploegleider. Echte kanjers zijn ze!
Dit seizoen staat er op de maandag een nieuwe trainer op de badrand
als vervanging van André Visser, namelijk Michel Wigbers. Hans
Joosten blijft zoals vertrouwd op de andere dagen training geven.
Daarnaast hebben we dit jaar ook de beschikking over 8 hulptrainers
(Hiras Ferrandino, Sonia de Graaf, Jill Hendrix, Roland
Hoogendoorn, Krista van Kan, Annette Knape, Bart van Leijden en
Merel Visser), die ons komen helpen omdat gezellig druk is in het
water.
Daarnaast zal Peter van de Bor ploegleider zijn bij de wedstrijden,
gaat Roland Hoogendoorn de DWT website bijhouden en blijft
Michiel Tonsbeek de inschrijvingen van de master wedstrijden doen.
Nu nog een aantal ouders en / of zwemmers op de official cursus en
een paar trainers erbij (of op cursus) en het wedstrijdzwemmen kan
er bij DWT weer jaren tegenaan.
Namens het bestuur,
Michel Wigbers

Wedstrijdzwemmen
Haarlem, 16 Augustus 2009
Betreft:
Official cursus
Beste ouders en/of verzorgers, zwemmers en zwemsters,
Vlak voor de vakantie hebben jullie de brandbrief ontvangen, met
daarin ook informatie over dat DWT te weinig officials heeft. Voor
jou als zwemmer (16 jaar en ouder) is het interessant, omdat je er
misschien nog iets van kan leren en zo niet dan heb je de
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bevoegdheid makkelijk binnengehaald en heeft DWT er een official
bij.
Als geïnteresseerde ouder wil je natuurlijk graag meer weten over het
zwemmen. Op de cursus leer je alles over de verschillende slagen,
keerpunten, starten en natuurlijk ook correct de tijd opnemen.
Daarnaast heb je de beste plek in het zwembad, je bent bezig en je
krijgt ook nog koffie.
De official cursus bestaat uit 4 avonden (waarvan 3 verplicht), een
wedstrijd mee klokken als schaduw klokker (voor het examen) en een
mondeling examen van 25 minuten. Bij het examen laat je de klok
lopen en beantwoordt je vragen over de slagen. Als je op de
cursusavonden bent geweest is het examen makkelijk te halen.
Daarnaast wordt je praktische kennis nog 1x beoordeelt tijdens een
wedstrijd.
Achter de schermen hebben we hard gewerkt om de official cursus
naar Haarlem te halen en dat is ons gelukt! De official cursus wordt
gehouden in het clubhuis van DWT om 20.00 uur op de volgende
data dinsdag 15 september, dinsdag 22 september , dinsdag 29
september en dinsdag 6 oktober 2009.
Het examen is op zaterdag 10 oktober 2009 in Café Restaurant
Atlantic te Krommenie, aanvang 10.00 uur.
Om de cursus ook daadwerkelijk in Haarlem in ons clubhuis te
houden moeten er voldoende aanmeldingen zijn.
Opgeven kan tot 30 augustus bij Michel Wigbers met vermelding van
naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
De taakgroep

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

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 Teun Weustink
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.
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Mastersnieuws.
17e Dutch Open Masters
te Apeldoorn 12 - 14 juni 2009.
Door Corine Kalbfleisch.

Op vrijdag 12 juni haalde Tineke van Diggelen uit Nieuw-Vennep
mij om half elf met de auto af om naar Apeldoorn te gaan. Onderweg
maakten wij een stop bij het A.C. rest. Stroe. Na een heerlijke lunch
hebben wij onze reis voortgezet. Tegen twee uur kwamen wij aan.
Tineke logeerde in hotel "Apeldoorn" en ik logeerde in hotel
Abbekerk. Eerst heb ik mijn kamer ingeruimd en om half vijf ben ik
op mijn gehuurde f iets naar het Kristalbad gegaan.
In het grootste openluchtbad van de Veluwe ( 50 m.-baanlengte),
werden dit weekend bovengenoemde wedstrijden georganiseerd. Het
water was 22' C. De organisatie was in handen van de St. Zwemsport
Apeldoorn in samenwerking met Aquapoldro.
De deelname was minder groot doordat er in Duitsland Nat.
Kampioenschappen werden georganiseerd. Dit jaar deden totaal 67
verenigingen mee uit het hele land en er was deelname uit België,
Hongarije en er was een kleine afvaardiging uit Duitsland.
Het was lekker weer op vrijdag en zaterdag, maar helaas regende het
op zondag tijdens de series van de 1.500 m. vrije slag. Heel jammer!
Natuurlijk was het erg gezellig om zoveel bekenden te ontmoeten o.a.
Mathilde Vink. Ik ben heel gezellig met Tineke opgetrokken en
zaterdagavond heb ik met haar en Hans Deelen, ook lid van Oceanus,
heerlijk gedineerd in hotel Apeldoorn.
Ook Michel heeft zes keer gezwommen en hij is met 4 medailles
thuisgekomen. Hij had goud op de 400 m. en de 1.500m. vrije slag.
Michiel heeft de 1.500 m. vrije slag gezwommen en hij heeft een
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mooie 5e plaats bereikt. (H 45+) Zijn tijd was 31.21,6 min.
Met mijn zes gouden medailles ben ik erg tevreden. Zondagmiddag
rand half twee waren de wedstrijden teneinde en de laatste uitslagen
werden toen bekendgemaakt.
Het weekend werd met enige zwemmers in hotel Apeldoorn
afgesloten met iets lekkers en om half vijf zette Tineke mij thuis af.
Ik kan terugzien op een goed seizoen en fijne trainingen.
Mijn resultaten waren: D 55+
50 m.
schoolslag in
0.47,3
100 m.
schoolslag in
1.53,7
200 m.
schoolslag in
4.16,0
400 m.
vrije slag in
7.07,3
800 m.
vrije slag in
15.15,1
1.500 m. vrije slag in
29.36,1
50 m.
rug slag
in
0.54,0

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

goud
goud
goud
goud
goud
goud
4e plaats

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 Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Van de polocommissie
De zomer is weer voorbij, de zon gaat eerder onder en de terrassen
lopen leeg. Tijd om weer te trainen! Na wat poedelen op
verschillende geslaagde toernooien, zomerkamp en afzien in de
Houtvaart zijn de eerste wedstrijden weer in zicht. We zijn al druk
bezig met het poloboekje en deze hopen we voor het eerste
speelweekend af te hebben. De roosters zijn nu al te vinden op
www.knzb.nl. We wensen iedereen een goede start van het nieuwe
seizoen, met hopelijk weer veel kamioensfeestjes in april!

Eerste wedstrijden
De eerste wedstrijden worden gespeeld op 12 september:
D3.AJ2
NH.D5
NH.HE2
D3.HE3
D3.DA1
D3.HE2
D3.DA3A
NH.HE1

17:30
18:30
18:30
19:15
19:45
20:00
20:45
20:45

Alliance a1
KZC d1
DW T 5
DW T 3
Aquarijn 1
DW T 2
DW T 3
De Ham 5

DW T a1
De Slag 2 (Zaandam)
DW T d1
Sportf. Beverwijk
De Bron 2
Boerhaavebad
De Bron 1
Boerhaavebad
DW T 1
Merwestein (Nieuwegein)
AquaW aarD 1
Boerhaavebad
S.G. Haerlem'04 3 Boerhaavebad (Haarlem)
DW T 4
De W atering (W ormerveer)

Scheidsrechters
Heb je altijd al scheidsrechter willen worden? Er wordt nog één
cursus gegeven dit jaar. Hieronder vind je de informatie, opgeven kan
bij Eddy Roosen.
Data 7, 14 , 21, 28 oktober (5x woensdag)
Data Examen 4 november
Aanvangstijd 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) Cursusleider John
Mooij
Locatie Nader te bepalen (zwemwater beschikbaar om te laten fluiten
op een oefenwedstrijd op de 3e en/of 4e en/of 5e cursus avond).
Wel moet de scheidsrechter in wording zich bewust zijn van de
spelregels hiervoor;
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o Minimale leeftijd 18 jaar.
o Beschikken over vervoer of voldoende reistijd om eventueel per
openbaar vervoer naar de wedstrijden te gaan.
o Op alle cursusavonden present zijn. ( met een goede afsluiting
heb je de bevoegdheid Asp.Zc)
o Na het theoretische gedeelte elke speelweekend beschikbaar voor
de praktijkbegeleiding. Dus fluiten voor spelen/coachen.
Het fluiten voor spelen/coachen vervalt zodra je bent bevorderd tot
bevoegdheid Zc. In de praktijk houdt dit in zo'n 4x begeleidt worden
en 1x een beoordeling. Dit is het gemiddelde. Het kunnen minder,
dan wel meer begeleidingen zijn. Houdt er rekening mee dat een
eerste wedstrijd vroeg in de middag kan vallen. De eerste
praktijkervaring is
meestel een jeugdwedstrijd uit de klasse B of C. De groep
begeleiders is niet zo groot, dus ligt het probleem bij de inzet. De
juiste wedstrijden moeten er zijn. De begeleiders moeten beschikbaar
zijn. Dit vraagt een goede planning en als je de redenen bekijkt, dan
begrijp je de regel van de beschikbaarheid.

W-cursus
Nadat er dit jaar al meerdere cursussen zijn gehouden is besloten om
er nog één W-Official cursus te doen in 2009. Geef je op bij Eddy
Roosen
Data:
dinsdag 1 september 2009 van 19.30 - 22.45 uur
dinsdag 15 september 2009 van 19.30 - 22.00 uur
Datum examen dinsdag 29 september 2009 van 19.30 - 21.15 uur
Zaal open 19.15 uur Cursusleider Robert Köhnke
Min - Max aantal 50 - 60 personen
Locatie Clubhuis Alliance Zaandam
Op de eerste cursusavond wordt alle cursusstof behandeld. Op de
tweede cursusavond wordt het huiswerk besproken, alle handgebaren
uitgelegd, formulieren besproken en een korte herhaling van de eerste
cursusavond en een proef examen besproken. De derde avond
worden alle vragen behandeld, het huiswerk examen besproken en
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tenslotte een examen gemaakt. Aanwezigheid op alle drie de avonden
is verplicht.

Het nieuwe seizoen voor de jeugd
De vakantie is al weer voorbij en op dinsdag 18 augustus zijn de
eerste de trainingen weer de begonnen. De trainingstijden zijn
hetzelfde als vorig jaar voor minipolo, pupillen en aspiranten:
- Dinsdag 18.30-19.30 (Boerhaavebad)
- Zondag 16.30-17.30 (Boerhaavebad)
Minipolo
Minipolo wordt dit jaar opgedeeld in twee groepen, zodat de groepen
kleiner zijn. De trainers kunnen op deze manier iedere minipoloër
meer aandacht geven. Elke groep zal een vaste trainer hebben. De
eerste groep wordt getraind door David. Een nieuw gezicht is er voor
groep 2. Deze groep zal getraind worden door Wout.
Groep 1.
Trainer/coach: David
1. Maegan
2. Milo
3. Boris
4. Ma?ana
5. Jaimy
6. Serkan

Groep 2.
Trainer/coach:
Tessa)
1. Jari
2. Milou
3. Patrick
4. Serdar
5. Kelsey
6. Samet Akyol

Wout

(en

Pupillen en Aspiranten
Helaas zijn de definitieve teams voor de pupillen en aspiranten nog
niet helemaal rond. Waarschijnlijk zullen de teams er als volgt uit
gaan zien:
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Pupillen.
Trainer: Frank, coach: n.n.b.
1. Deborah (97)
2. Gijs (98)
3. Wessel (98)
4. Christiaan (99)
5. Samed (99)
6. Iris (99)
7. Dana (00)

Aspiranten.
Trainer/coach: Frank
1. Jason (95)
2. Jeffrey (95)
3. Emiel (96)
4. Lloyd (96)
5. Raoul (97)
6. Jorrit (97)
7. Paul (97)
8. Hugo (97)
9. Raoul (97)

LET OP: Er zijn dus nog wijzigingen mogelijk.
De pupillen gaan dit jaar in de competitie 5 tegen 5 spelen. De
aspiranten en pupillen zullen samen trainen onder leiding van Frank
Muylaert. Frank zal de aspiranten ook gaan coachen. Wie de coach
van de pupillen gaat worden, zal zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt worden.
Het is een goed idee om naast de waterpolotrainingen ook trainingen
van wedstrijdzwemmen te volgen. Hierdoor hoeft er minder aandacht
geschonken te worden aan de zwemtechnieken en kan er meer
geoefend worden op de polotechnieken. Deze trainingen worden op
de volgende tijden gegeven:
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
In overleg met je trainer kan gekeken worden wat de mogelijkheden
zijn om mee te trainen met wedstrijdzwemmen.
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Vriendjes- en vriendinnetjesdag
We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe leuke jeugdleden! Voor
minipolo wordt daarom op zondag 6 september weer de eerste
vriendjes- en vriendinnetjesdag. Voor de pupillen en aspiranten is de
vriendjes- en vriendinnetjesdag op zondag 12 september. Nodig al je
vriendjes en vriendinnetjes uit zodat ze zelf kunnen ervaren hoe leuk
waterpolo is!

Capjes
Er zijn nog steeds enkele sets capjes te
verkrijgen. Voor slechts 25 euro kan jij de trotse
bezitter van een gloednieuwe blauwe en witte
cap zijn! Wees er snel bij, want op=op!
Vraag bij Eddy welke nummers nog verkrijgbaar
zijn!

Zomerkamp 2009
Aan het begin van de zomer zijn we met de pupillen en minipoloërs
een weekendje naar Camping Vogelenzang geweest. Voor een aantal
van de waterpolosterren in spé was het hun eerste nachtje zonder
ouders en dus was het extra spannend. Zaterdagochtend zijn we op de
fiets vertrokken naar Vogelenzang. Een flinke tocht voor sommigen
en daarom hebben we een tussenstop gemaakt voor een hapje en een
drankje. Bij de camping aangekomen heeft iedereen zelf zijn of haar
tent opgezet en de leiding heeft de partytent opgezet. De leiding was
blij verrast met alle nieuwe modellen tenten: paraplutenten,
zelf-uitklapbare tenten, moeten we dan zelf ook maar eens een
nieuwe tent gaan kopen? Die van ons kunnen blijkbaar echt niet
meer.
Na het opzetten van de tenten zijn we natuurlijk lekker gaan
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zwemmen in het buitenbad. Iedereen mocht doen waar ze zelf zin in
hadden. Dat is natuurlijk de bedoeling van een weekendje weg
zonder je ouders. Het weer was prachtig, dus insmeren was wel een
vereiste.
De leiding heeft intussen wat boodschappen gedaan en de spullen die
in de koelkast moesten hebben we netjes naar de oma van één van de
kinderen gebracht. Dat was wel heel handig! 's Avonds hebben we
lekker gegeten van de bbq en daarna hadden we bonte-avond. Ook de
leiding moest mee doen. Daar konden we echt niet onderuit. Het was
heel leuk om te zien hoe iedereen had gewerkt aan zijn eigen
voorstelling, maar het was ook duidelijk dat de leiding de beste
voorstelling had gegeven. Maar ja, dat gaan de kinderen natuurlijk
nooit toegeven. Na de voorstellingen had iedereen tijd voor zichzelf
en langzamerhand verdwenen er steeds meer kinderen de tenten in
(gelukkig). De leiding kon zelf ook niet meer de ogen openhouden.
Wij zijn ook geen twintig meer…… (Naja, de meeste dan).
De volgende ochtend was iedereen lekker vroeg wakker. De leiding
kreeg klachten dat ze te lang in hun bed lagen. Wij weten van niets :.
Nadat David uit de tent was getrokken heeft iedereen lekker ontbeten
en verdwenen ze wederom naar het zwembad voor de rest van de
ochtend. Er was nog wel een regenbui, maar dat heeft de pret niet
mogen drukken. Met vijftien mensen onder een partytent moet
kunnen. 's Middags hebben we nog spelletjes gedaan op het veld
achter ons tentenkamp. Dit was toch wel erg vermoeiend, maar ook
erg leuk. Uiteindelijk was het tijd om in te pakken en om terug te
fietsen naar Haarlem. Net als op de heenweg waren er ouders die
hebben geholpen met het vervoeren van al onze spullen en rond vier
uur waren we weer terug bij het clubhuis. De ouders stonden
natuurlijk met smart te wachten op hun kroost…. Nou ja, de meeste
dan. Al met al een heel gezellig weekend naar ons idee. Volgend jaar
weer……….?
De leiding (David, Kim, Rob, Tessa, Mariska en Mieke)
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Julie Aurora Elisabeth
7 mei 2009
20.30 uur 3330 gram
Moge licht in je stromen dat jou kan aangrijpen,
Onze liefde zal haar warme stralen begeleiden,
Met innige vreugde, zullen we de
beroeringen van je hartje volgen,
Om je sterk te maken
Om je te dragen
Om je wezen te ontvouwen
Moge al onze liefdevolle gedachten
zich bundelen op jouw levensstappen
Opdat ze zich verbinden met jouw levenswil
Die dan sterk de wereld mag ontmoeten
Steeds meer vanuit zichzelf
Sanne Janus & Jeroen van Emmerik
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Heerlijk Helder den Helder
Door Michael.
Omdat we ome Piet natuurlijk niet op z’n gebakken tongetjes kunnen
laten zitten moest er vis gegeten worden bij Noordkop. Dus waren er
twee teams ingeschreven (1 per ongeluk gemengd in de zware poule en
1 dames in de Mini Mouse poule) zodat er ook nog wat gesport moest
worden tussen het graatje kluiven door. We gaan natuurlijk wel voor
de prestaties en niet alleen voor het gezellige eten en drinken.
Onze hele aanwezigheid werd gecoördineerd vanuit ons eigen kleine
vluchtelingen kampje waarmee ook nog twee prijzen zijn gewonnen.
Namelijk één voor de grootste puinhoop, al vond ik het zelf nog al
meevallen want er lagen dit jaar geen rottende bijna vlees bevattende
knakworst vervangers tussen, en één voor het als aller-aller-laatste
opruimen. Dit alles terwijl de rest van Nederland door hoos en andere
buien goed nat gehouden werd en er in Den Helder slechts hier en daar
een windje te bespeuren viel aangevuld met af en toe een witte, naar
vis riekende meeuwenflats. Vooral die ene op mijn tent en die andere
op mijn slaapmatje vond ik niet netjes.
Sportief werd er ook aan winnen gedaan en ik geloof dat de dames
ongeveer eerste werden en per ongeluk gemengd werd derde dacht ik
onthouden te hebben. Waarschijnlijk zijn er nog wel trofeeën van te
vinden ergens in of rond de bar in het clubhuis. Ze zijn makkelijk te
herkennen want ze lijken nogal op expres pontificaal opgezet dames
speelgoed. Wat het nu precies moet voorstellen zal wel altijd een
discussie puntje blijven.
Tevens wonnen we het douchen tot zeker twee keer aan toe en hebben
we ook het meeste vis gegeten, dit laatste tot grote blijdschap van ome
Piet.
Mij is niet opgevallen dat er onheuse dingen zijn gebeurt dus dit jaar
helaas geen smeuïge aangedikte verhalen. Maar dat er wel hier en daar
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een klein stiekem biertje genuttigd is doen onderstaan de foto’s wel
vermoeden.

Meer foto’s en dergelijke zijn te vinden onder andere ergens op
www.noordkopwaterpolo.nl
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Heren 2
Door Michael

Komt dat zien!
Zoals het er nu naar uit gaat zien spelen wij onze eerste wedstrijd op
12 september om acht uur, prime time dus, in het Boerhaavebad.
Er is nog plek zat op de tribune dus niets houdt je tegen om ons, nog in
ons afgetrainde vakantie lijf, te aanschouwen en toe te juichen.
Nu kan dat nog want als de herfst eenmaal losbarst dan vormt er zich
allemaal winterspek rond de spieren en dan blijft er van het slanke lijf
nog slechts een vage herinnering over.

Voor onze fans
Voor foto’s, handtekeningen en andere heren 2 memorabilia kan je in
contact treden met onze mentor Robin.

Competitie update
We staan nu ongeveer in het midden, waarschijnlijk omdat alfabetisch
gezien de D daar ergens thuis hoort. We hebben eigenlijk nog niets
gespeeld maar toch zijn de voorbesprekingen voor het klassieke
eindspel gereken al in volle gang. We hebben ons alvast weer een
solide bovenkant middenmoot plek aangerekend. Dus voorlopig is er
nog geen vuilte aan de lucht.

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

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. 06-81480333
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

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30
ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30
zwemvaardigheid 123
Uurleider: Petri van Dijk
tel: 023-5257151
19.30 - 20.30
Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu tel: 023-5330857
Planeet zaterdag
8.00-9.00
ABC
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621

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 06-39107531
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

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 < 13
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 15
dinsdag
19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag
20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
zondag
12.00 - 13.30 uur Planeet
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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