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Informatie over het diploma
zwemmen en de
voorbereiding
Binnenkort zal er weer een afzwemfeest worden georganiseerd.
De kinderen hebben een briefje gekregen met de mededeling dat er
vanaf nu wekelijks met kleding gezwommen wordt. Maar waarom
doen de Watertrappers dit eigenlijk?
Wekelijks oefenen gekleed zwemmen
Omdat de Watertrappers alle kinderen succesvol willen laten
afzwemmen wordt het af te zwemmen programma ruim van tevoren
geoefend. Zo kan uw kind wennen aan het zwemmen met kleding aan
en kan het kaderlid nog onderdelen bijschaven. De kledingeisen staan
elders in dit clubblad vermeld.
Selecteren voor het afzwemmen
Een aantal weken voor de afzwemdatum komt een kaderlid langs om
te kijken welke kinderen af kunnen zwemmen.
Natuurlijk hopen wij dat iedereen af mag zwemmen, maar de te
zwemmen onderdelen moeten wel voldoende gezwommen worden.
Zijn er te veel onderdelen niet voldoende onder de knie, dan moet er
nog wat langer geoefend worden. Deze keer kan dan nog niet worden
afgezwommen.
Na afloop bespreekt het kaderlid dit met diegene die de lessen
verzorgt en worden alle kinderen op de hoogte gebracht. De kinderen
krijgen ook die les hun afzwembriefje mee.
Tot aan de afzwemdatum blijft de gehele groep gekleed zwemmen
(dus ook de kinderen die nog niet opgaan voor het diploma). Het
kaderlid blijft het programma oefenen en verbetert daar waar dat
nodig is.
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Invullen afzwembriefje en betalen
Het meegegeven afzwembriefje moet ingevuld worden en uiterlijk 1
week voor de afzwemdatum ingeleverd zijn bij de tafeldame in het
zwembad. Vriendelijk verzoek om de naam en geboortedatum van
uw kind goed leesbaar, eventueel in blokletters, te noteren. Dit
voorkomt fouten op het zwemdiploma. Bij het inleveren van het
afzwembriefje betaalt u de bijdrage voor het afzwemmen. Nu wordt
uw kind als "afzwemmer" aangemeld bij de Nationale Raad voor
Zwemdiploma's.
U krijgt een briefje mee, waarop de datum, plaats en tijdstip vermeld
staan, als bewijs dat u betaald heeft voor het afzwemmen. Dit moet u
meenemen naar het afzwemmen anders mag uw kind niet aan het
afzwemmen deelnemen.
Ga na of alle contributie is voldaan
Van alle aangemelde kandidaten checkt DWT of de contributie is
voldaan. Is dit niet het geval, dan mag uw kind niet afzwemmen
voordat de volledige contributie is voldaan. Wij vragen u dan ook om
alert te zijn op het tijdig voldoen van de contributie.
Het afzwemfeest
Vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn. Alle kandidaten zijn
nerveus en we willen niet beginnen als er nog mensen ontbreken.
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn op de afzwemdag, bel dan even
met de contactpersoon van de JREZ (|Diana den Braven 06-108 26
621). Zo blijven de afzwemmers niet tevergeefs op uw kind wachten.
Op het afzwemfeest wordt eerst gekeken of alle kinderen voldoen aan
de kledingvoorschriften. Voldoet uw kind niet aan de eis, dan kan het
worden uitgesloten van deelname aan het afzwemmen.
Als alle kinderen aanwezig zijn, gaan ze onder luid applaus de
zwemzaal in. Het afzwemmen gaat beginnen…….
Zie de kalender Elementair zwemmen voor de exacte data.
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Kalender elementair
zwemmen
Maand
dag Bijzonderheden zwemles DWT
Januari
15 Vanaf deze datum iedere week oefenen met kleren
Februari 12 Proefzwemmen voor diploma ABC van 17.30 tot 18.30 uur
Proefzwemmen voor zwemvaardigheid 1,2 en 3 van 18.30 tot 19.30 uur
13 Proefzwemmen voor diploma ABC van 8.00 tot 9.00 uur
Proefzwemmen voor diploma A en B en zwemvaardigheid 1,2 en 3
van 9.00 tot 10.00 uur
Maart
19 Afzwemmen zwemvaardigheid 1, 2 en 3 van 18.30 tot 19.30 uur
Locatie: Boerhaavebad
20 Afzwemmen diploma A, B en C van 8.15 tot 9.45 uur
Locatie: Planeet

Oefenen met kleren aan voor
het afzwemmen
We zijn aan het oefenen voor het diploma zwemmen. Alle zwemmers
voor A, B, C en de zwemvaardigheids diploma's hebben inmiddels
een briefje met de kledingeisen meegekregen. Omdat briefjes zoek
kunnen raken vermelden we dit keer de eisen ook in het boekje.
De eisen zijn als volgt.

A-diploma
!
!
!
!
!

Zwembroek/badpak
Korte broek
T-shirt met korte mouw
Gymschoenen of waterschoenen*
Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van de
naam van uw kind)

B-diploma
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!
!
!
!
!

Zwembroek/badpak
lange broek
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
Gymschoenen of waterschoenen*
Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van de
naam van uw kind)

C-diploma
!
!
!
!
!
!

Zwembroek/badpak
lange broek
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
Regenjack of windjack (geen trainingsjack)
Gymschoenen of waterschoenen*
Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van de
naam van uw kind)

Zwemvaardigheids diploma 1, 2 en 3
!
!
!
!
!

Zwembroek/badpak
lange broek
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
Gymschoenen of waterschoenen*
Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van de
naam van uw kind)

*geen surfschoenen
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.
We blijven gekleed zwemmen tot aan de afzwemdatum.
Heel veel succes gewenst de komende weken en veel zwemplezier.
de JREZ

Van de polocommissie
Het is inmiddels eind januari, maar de tweede helft is wat moeizaam
begonnen. Het eerste wedstrijdweekend werden alle wedstrijden
afgelast vanwege het slechte weer; wie had er ooit gedacht dat een
waterpolowedstrijd zou afhangen van het weer… Het zijn rare tijden.
De polocommissie is tijdelijk wat onderbezet. Zoals u al eerder heeft
kunnen lezen, zijn Dana en Ronnie de sneeuw/zon aan het opzoeken
in het buitenland. Toch proberen we alles draaiende te houden hier op
het thuisfront. En gelukkig zijn er, ondanks de slechte start, al goede
resultaten te melden. Zo heeft Heren Jeugd revanche genomen door
na een flink verlies, te winnen van de nummer 2! Wat een prestatie
jongens, we zijn trots op jullie! Ook Heren 5 maakt menig
tegenstander bang door met uitslagen als 16-1 te winnen! Zo gaat het
de goede kant op, hou dat vol dit seizoen!
Met de start van de tweede helft komen er weer leuke activiteiten in
beeld. In maart is het welbekende polofeest, zie informatie elders in
dit boekje, het pinkstertoernooi komt langzaam de agenda
binnendrijven en ook de seizoensafsluiting belooft dit jaar spetterend
te worden.
Kortom, een hoop nog om naar uit te kijken de komende maanden!
Maar eerst nog even lekker wat potjes poloën.
De polocie.

Minipolotoernooi
Let op: het volgende minipolotoernooi is op 21 februari in de Planeet.
We verzamelen daar om 14.30 uur en de wedstrijden beginnen om
15.00 uur. Kijk voor het volledige overzicht in het poloboekje!
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Uit het Haarlems Dagblad

Feest
Op 6 maart is er weer het jaarlijkse polofeest in ons eigen clubhuis!
Dit jaar hebben we als spetterend thema verkozen: Fluorescerend!!
Het feest wordt verzorgd door onze eigen, enige, echte huisDJ's: Pim
en Wessel.

Oproep: Oude capjes gezocht voor minipolo
Kijk allemaal eens onder je bed, achter in je kast of op zolder.
Misschien dat er ergens nog capjes te vinden. Met of zonder touwtje,
doneer ze aan onze minipoloërs. Zij kunnen de capjes goed
gebruiken!

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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Krijg nou wat
Door Gé Luttikhuizen
Het begin van 2010 is er en kijken we even terug naar een
randverschijnsel van het DWT-waterpolo in 2009.
Sinds vijf jaar ga ik op vakantie naar Denemarken. Een beetje
verplicht door het werk van mijn eega, want er moeten enkele zaken
afgehandeld worden en dat kan mooi in de zomer.
We steken de Oostzee over bij het Duitse Putgarden en komen aan in
het Deense Rødby. Vervolgens rijden we dan door naar een kamping
in Nysted.
Rødby en Nysted liggen op het eiland Lolland. Het heeft veel
mini-dorpjes, is bezaaid met korenvelden en heeft bij Nysted en aan
de oostkant een bos. Doordat het landschap zwak glooiend is, kun je
er goed fietsen. In juni is het er heerlijk rustig en is een huisje huren
soms goedkoper dan op een kamping staan. Dat verandert echter na
23 juni. De Denen vieren dan hun Sankt Hans Aften. Na deze
feestdag gaan zij massaal op vakantie. Door de grote toestroom van
de Denen wordt het wat minder rustig.
Om meer van dit land te zien zijn we dit jaar naar Møn gegaan, dat
iets noordelijker ligt (zie kaartje).
De familie Vermeer
Niet helemaal toevallig, want de vier-persoons-familie Vermeer is
daar naar toe geëmigreerd: Ton, Lies, Kim en Stefan. Ton en Kim
speelden t/m april 2008 in het zesde, waarbij Lies tweemaal per
seizoen supporter was.
Stefan stond in januari 2009 nog opgesteld in heren 1.
Ton, Kim en Stefan zijn goede scheidsrechters. Kim en Stefan heb ik
samen in Purmerend een wedstrijd zien fluiten tussen twee lastige
ploegen.
De wedstrijd verliep vlekkeloos en de grote monden, die zich eerst
lieten horen, verstomden. Van beide kreeg ik de indruk, dat het hele
goede scheidsrechters zouden kunnen worden. Zoiets als Marius
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Bakker of nog beter, misschien wel hoofdklasse-achtig.
Waarom zij emigreren?
Breng ze maar een bezoekje en je krijgt aaa-lll-lll-eee-sss te horen.
Ergens tussen augustus 2008 en februari 2009zijn ze verhuisd.
Tijdns de competitie vroeg heren 6 zich af: waar is Ton? Hij zou nog
van zich laten horen, maar dat geloofden wij toen al niet. Lieden, die
gaan emigreren en verhuizen hebben tijd tekort.
Het eiland
MØN
Dat blijkt niet
moeilijk te
vinden. Vanuit
het zuiden rijden
we via een dam
het eiland op en
gaan eerst naar
de hoofdplaats
Stege (stai-je)
om info over
Møn (meun) te halen in het Turistkontor. Dat gebouwtje staat bij de
ingang van de baai naast de brug over de smalle toegang tot die baai.
Daarna lopen we door de hoofdstraat en slaan bij een middeleeuws
poortje rechtsaf een klinkerweg in met pleintje. Daar drinken wij wat
øl (eul) in de plaatselijke bruwhuset. Achter een glazen pui kun je
hier zien, hoe deze eilandbewoners hun eigen bier maken.
Na even verder lopen komen we aan de oever van de baai en zien we
de overkant. Daar zien we een verhoging met bomen en iets dat op
een nederzetting lijkt (zie foto). Dat moet dan Svenmarke zijn.
Naar Svenmarke
We hebben intussen fietsen gehuurd en gaan er op de fiets naar toe.
Na de brug komen we in Lendemarke, het satellietdorp van Stege, en
slaan vrij snel linksaf. Als we de oever van de baai volgen, dan
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komen we er vanzelf. Voor je het weet rijdt je door Lille Bissinge,
waar je ook meteen weer uit fietst, zo klein is dit dorpje.
We fietsen nu op de Søndersognvej (zuid-parochie-weg).
Hoe zeg ik het in het Deens?

Juni 2009: gezicht op Svenmarke vanaf de oever aan de baai bij Stege.

Verschillende keren passeren we een groep huizen of boerderijen, die
dan een naam hebben en een dorp zijn. Bij voorbeeld het dorp
Bissinge. Je denkt dat is een veel groter dorp, want we zijn net
voorbij Lille Bissinge en lille betekent klein. Nee, het is iets groter.
De familie Vermeer woont op nummer 96, want dat staat in de
Deense brochure bij de overnachtingen. Toch handig van Ton om er
nu al in te staan en is de B & B al klaar?
We zijn benieuwd en komen aan een kruising met een
dwarsweg naar links richting het water, maar nergens een
straatnaambordje. Wat nu? Is dit doodlopend of moeten we
doorrijden? Er is geen Deen te bekennen. Ha, daar komt er een op
een trekker. Dat is heel typisch hier. Je ziet geen mens en als je er een
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ziet zit zo’n Deen in een auto of op een trekker. Ik steek mijn hand op
en roep voor de zekerheid: halt. Hij stopt ook nog. Dat valt mee.
Voor het zelfde geld had hij mij teruggegroet en doorgereden. Ik zeg
de straatnaam op z’n Deens (volgens het boekje: hoe zeg ik het in…),
maar hij snapt er niets van. Hij komt naar beneden om het op mijn
papiertje te lezen. Ah, jo, du mor i dette vej (oh-ja, je moet deze weg
in). Hij wijst met zijn hand en dus moeten we de dwarsweg in. We
bevinden ons in Tolfelde en de huisnummers zijn nog ver in de
honderd. Gezien het aantal huizen langs de weg moeten nog een
aardig stukje.
Nummer 96
Het valt mee. In Tolfelde daalt de nummering snel. Voor Svenmarke
gaan we langzaam rijden om er niet voorbij te schieten.
Ja, we zijn er. Een brievenbus met nummer 96 hangt aan een grote
witte muur. De witte muur is de straatkant van een poot van de
U-vorm van een vroegere boerderij. Links van die muur zien we dan
ook het binnenterrein van 25 bij 25 meter. Dit is bedekt met grind en
er ligt een catamaran-onderstel. Aan de Søndersognvej-kant wordt
het binnenterrein bijna aan het gezicht onttrokken door een groepje
bomen (berken) met hoog gras.
We stoppen hier. Iemand is bezig met een dik touw een rode
kano in een berk te hijsen: ”hai”. De figuur draait zich om en z’n
mond valt open. Hij wacht even en dan de groet: ”Barst, krijg nou
wat”. Het is Stefan, die een beetje verbaasd is. “ Hoe komen jullie
hier?” Voor we een hand kunnen geven zegt hij: “Wacht, ik zal eerst
even de anderen.. “ en weg is hij. Over het grind van het
binnenterrein gaan we naar de hoofdtoegangsdeur. In de muur zitten
meerdere kleine ramen, waarachter we plotseling koppen zien
opduiken. We zetten onze fietsen neer en de hele familie komt naar
buiten. Toch leuk, dat hadden we niet verwacht.
Eerst moeten we de boerderij bekijken en komen wij onder de indruk
van de staat, waarin het gebouw zich bevindt.
Tussen de middag hebben we gezellig aan de ontzettend lange en
mooie Deense keukentafel gezeten, gegeten en thee gedronken.
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Zodoende zijn we dan ook helemaal op de hoogte van het wel en wee
van de familie Vermeer.
Handig om te weten
Heb je aanvechtingen om ook eens daar te gaan kijken en te fietsen,
dan hieronder de afstanden om er te komen:
Haarlem - Rødby
680 km
Rødby
- Stege
80 km
Rødby
- Kopenhagen 164 km
De breedte en de lengte van de eilanden vanuit het zuiden gezien
met daarbij een vergelijkbaar Nederlands eiland of gebied en de
drukte:
Lolland
58 x 26 km provincie Utrecht en een achttiende
van
het aantal utrechters
Falstar
20 x 42 km 3x Texel en 3x zoveel inwoners
Møn
30 x 8 km Walcheren, maar met 11.000 inw, Walcheren
heeft er 10x zoveel )

GESLAAGD
In het vorige clubblad stonden alle geslaagde
kandidaten van het afzwemmen op 27 en 28
november 2009.
Helaas waren wij een kandidaat vergeten te
vermelden.
Michael Klooster, alsnog van harte met het behalen van je diploma
zwemvaardigheid 2 !!!!
De JREZ
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Diploma zwemmen
Synchroonzwemsters
Op zondag 24 januari was het eindelijk zover. De meiden van de
synchroonzwemgroep gingen op weg naar de Hoornse Vaart in
Alkmaar om deel te nemen aan het diploma zwemmen.
Helaas was Clementine Sey ziek en moest zij van de dokter thuis
blijven.
De andere meiden vertrokken met trainster Nicole en enkele ouders
om 11.00 uur met de auto vanaf het clubhuis. In de kantine van de
Hoornse Vaart kwamen alle verenigingen bij elkaar.
Na de juryvergadering mochten alle deelnemers zich gaan verkleden
en een plek zoeken in de zwemzaal. Om 13.00 uur begon het diploma
zwemmen. Iedereen werd per diploma ingedeeld.
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Voor de volgende diploma's werd afgezwommen:
Basishouding
: Hannah Machiels
Zeilboot
: Annemiek Reder
Balletbeen
: Marijn Bosscher, Brigit van Schie, Hei-Wah
Cheung en Sarah Zijm
Spagaat
: Femke Antonisse
Femke had Nina meegenomen voor het onderdeel "muziek
zwemmen". Om 15.00 uur was iedereen klaar met zwemmen en ging
de jury overleggen of het allemaal voldoende was. Gelukkig hoefden
de meiden van DWT niets over te zwemmen en hadden zij nog tijd
voor een leuke groepsfoto.
IEDEREEN WAS GESLAAGD!!!!!
Na de diploma-uitreiking ging iedereen zich snel weer aankleden en
vertrok huiswaarts.
Francois Sey (jury secretariaat), Philip Bosscher en Rosita Antonisse
(voorstarter) hartelijk bedankt voor jullie inzet deze dag.

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
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Interview lesgevers
Door Dieuwke Bouman
Vanaf dit clubblad komen er elke maand Interviews staan met
lesgevers van de Vrijdagavond en de Zaterdagmorgen. Ik heb deze
week Ger buis geïnterviewd en zei geeft op Zaterdagmorgen het 2e
lesuur aan badje 3 les.
Wat is uw naam:
Mevrouw Ger Buis
Wat is uw functie:
Lesgeven aan kinderen en Volwassenen
Waarom heeft u voor deze vereniging gekozen:
Allereerst omdat me kinderen er gingen zwemmen. In plaats van
wachten aan de kant wou ik helpen ook omdat ik ervaring heb om
met kinderen te werken.
Hoe bent u bij deze vereniging gekomen:
Omdat het de goedkoopste vereniging is om mijn kind te leren
zwemmen en het is Heel dichtbij en heel erg kleinschalig.
Wat zijn de leuke kanten van deze vereniging:
Het spelende wijs leren en het behalen van de nodige vaardigheden.
Wat zijn de minder leuke kanten van deze vereniging:
Het soms te vroege tijdstip van de zwemlessen(Zaterdag) en verder
kan ik er geen 1 bedenken.
Welke eigenschappen zijn er nodig voor dit werk:
Zeker bij de kleintjes is er heel veel geduld nodig, in levends
vermogen (wat is het eng he, al dat water in je gezicht)
Bent u thuis ook nog bezig om dingen te doen voor de vereniging:
Ja ik verzorg presentjes voor het afzwemmen voor alle onderdelen
zoals ook voor Sinterklaas en kerstactiviteiten samen met nog 3
andere leden van de J-rez
Heeft u altijd zin om naar de vereniging te gaan:
Ja
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Van de clubhuiscommissie!
Door Bart.
Sinds december 2009 ben ik, na een aantal jaren weer toe getreden tot
de clubhuiscommissie. Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Bart
Wever, sinds een paar dagen 31 jaar oud en ben sinds mijn vijftiende
lid van DWT. Ik heb geprobeerd te poloën, maar het training geven
ging mij beter af. Vorig jaar heb ik nog gespeeld in het zesde team
maar dit team hield op te bestaan. Naast het zelf spelen en trainingen
geven zat ik ook in de clubhuiscommissie. De mensen in deze
werkgroep hebben mij gevraagd om te groep te komen versterken en
zo blijf ik toch een beetje betrokken bij de club.
Onze vergadering op de eerste woensdag in 2010 werd totaal onder
gesneeuwd dus moest deze een weekje uitgesteld worden. De meeste
leden van de werkgroep waren om 20.00 uur nog onderweg van
werk/school onderweg naar huis. Een week later ging deze wel
gewoon door.
We zijn erg blij dat er iedere week mensen achter de bar staan. De
nieuwe roosters zijn weer gemaakt en staan in het poloboekje. Voor
de zaterdagavonden geldt natuurlijk nog steeds dat we per team
bardienst hebben. Aan het eind van het seizoen gaan we natuurlijk
weer de prijzen uitgeven voor het team met de beste omzet, de beste
hapjes , het leukste thema en beste versiering. Ga dus los met je team
en maak er een gezellige avond van!
In het clubhuis stond tot voor kort een glazen vaas met takken en
kroonkurken op de bar, waar is die gebleven? Ook worden sinds
begin dit jaar de stuntbeker en andere attributen die aan de hoorns
hingen vermist. Wie heeft al deze voorwerpen gezien of weet waar ze
zich bevinden. Bel dan op vrijdag of zaterdag avond met de
opsporingstiplijn 023-5400777!
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In februari zal het clubhuis omgetoverd worden tot een eet
etablissement. De leden van het uurU zullen met zijn allen een hapje
komen eten in het clubhuis. Wij wensen jullie bij deze een heel
gezellige avond toe en smakelijk eten.
Nog een laatste puntje, en helaas moeten we het daar toch weer over
hebben, wil iedereen, werkgroepen, trainers, leden die het clubhuis
gebruiken deze ook weer opgeruimd achterlaten. Alvast bedankt
namens de volgende gebruikers.
Tot ziens in het clubhuis! Bart.

Bedankt !
Zaterdag 19 december hebben wij, de zwemsters van
synchroonzwemmen, afscheid genomen van Kitty (binnen DWT wel
bekend).
Zij heeft 19 jaar (ja, u leest het goed) training gegeven bij
synchroonzwemmen. Dat is een hele lange tijd, waarin heel veel
meiden les hebben gekregen van haar. Kitty leerde ze bijvoorbeeld
stuwen of een zeilboot maken en dat vraagt alle geduld van de wereld
van een trainster.
Met een bos rozen en een koffer vol geld hebben wij haar bedankt
voor al die jaren training geven bij synchroonzwemmen. Nadat Kitty
van iedereen afscheid had genomen vertrok ze met de woorden: Jullie
mogen me altijd bellen.
Kitty bedankt !
Namens de zwemsters,
synchroonzwemmen.

trainers,

ouders en de werkgroep

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
walja.karten@online.nl
Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
robbert.henrichs@xs4all.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: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
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: Krista van Kan
tel. 0650852544
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
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.15-08.45 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo en Pupillen
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 15
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag
19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
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