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Voorzet van de secretaris
Walja Karten is, na 6 jaar als voorzitter DWT, afgetreden tijdens
afgelopen Algemene Leden Vergadering. Ook Nic den Braven die
vorig jaar al was afgetreden, maar de taak als penningmeester is
blijven doen tot het moment dat er een vervanger was gevonden, is
nu officieel afgetreden. Namens het bestuur wil ik Walja en Nic
hartelijk danken voor hun grote inzet voor DWT.
Voor Nic hebben we een vervanger gevonden in het persoon van
Marco Hendriks. Marco is een bekend gezicht binnen DWT en hij
neemt de uitdagende baan van het penningmeester van DWT op zich.
In het volgende clubblad zal Marco zich voorstellen voor de mensen
die hem nog niet kennen.
Er is nog geen vervanger gevonden voor de voorzitter. Zoals op de
ALV is besloten zal Martin Belles als interim-voorzitter fungeren tot
er een kandidaat is gevonden.
Hierdoor ziet de taakverdeling van het bestuur er als volgt uit:
Martin Belles - Interim-voorzitter en PR & Communicatie
Marco Hendriks - Penningmeester
Robbert Henrichs - Secretaris
Ingrid Lommerse - Kader & Opleiding
Michel Wigbers - Vice-voorzitter en algemene zaken
Tijdens de ALV is Corine Kalbfleisch benoemt tot Lid van
Verdienste van de zwemvereniging De Watertrappers. Corine is al
decennia lid van DWT en vooral actief bij het wedstrijdzwemmen.
Waar iedereen haar kent en waar ze vooral bekend staat om haar
bijzondere gedrevenheid om elke keer weer met veel plezier haar
PR's aan te scherpen. Ze is uitgegroeid tot een icoon binnen DWT.
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Namens het bestuur, van harte gefeliciteerd.
Sinds mei is de KNZB overgestapt op een nieuw
ledenadministratiesysteem. Sinds oudsher houden verenigingen hun
ledenadministratie zelf bij in eigen systemen. Daarnaast verlangt de
KNZB dat de verenigingen hun ledenadministratie ook bijhouden in
het KNZB CAB systeem, met dit systeem worden alle
startvergunningen aangevraagd.
Het is natuurlijk veel werk om meerdere ledenlijsten bij te houden en
dit is ook vragen om problemen, daarom heeft de KNZB besloten het
CAB systeem te laten vervallen en over te gaan op SportLink. Een
online ledenadministratiesysteem met de functies van CAB
ingebouwd. DWT kan nu makkelijk de ledenadministratie bijhouden
en kan gemakkelijk gegevens uitwisselen met de KNZB. Tevens is
het ook mogelijk om het SportLink systeem uit te breiden met een
financiële module. Op dit moment zijn we het SportLink systeem aan
het bijwerken met onze ledenlijst en word ook de financiële module
aangevraagd.
Door de wisselingen in het bestuur en ook de wijzigingen in ons
ledenadministratie pakket zullen de facturen dit kwartaal iets later
komen dan gewoonlijk. Onze excuses voor het ongemak.

Rest mij iedereen een prettige vakantie toe te wensen,
Met vriendelijke groet,
Robbert Henrichs
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Afzwemmen
op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni aanstaande
Op 28 en 29 mei jl. is er weer proef gezwommen door de leden. Zo'n
proef zwemmoment is altijd erg spannend. De leden die alle
oefeningen voldoende hebben gezwommen hebben inmiddels een
afzwembriefje gekregen.
Omdat we door de spanning allemaal wel eens iets vergeten, hebben
wij de belangrijkste zaken voor het afzwemmen even op een rij gezet.
1. Inleveren briefje en betalen afzwemgeld
Alle leden dienen hun briefje uiterlijk 1 week voor het
afzwemmen bij de tafeldame in te hebben ingeleverd met het
geld.
2. Betalingsbewijs is toegangsbewijs afzwemmer
De tafeldame geeft na inlevering een betalingsbewijs. Hierop
staat de afzwemdatum, aanvangstijd, de locatie en het
zwemdiploma vermeld. Dit bewijs moet aan de tafeldame
getoond worden op de afzwemdag.
3. Op tijd aanwezig zijn voor het afzwemmen
De afzwemmers dienen tijdig aanwezig te zijn. De tijd die
vermeld staat op het briefje is de aanvangstijd van het
afzwemmen. Voorbeeld: als er staat 8.15 uur, dan begint het
afzwemmen om 8.15 uur en moeten de afzwemmers verkleed in
de wachtruimte klaarstaan.
4. Kleding moet in orde zijn
DWT hanteert het "dobbelsteendiploma" en moet zich dus strikt
houden aan de kledingeisen. Het niet voldoen aan de kledingeisen
kan betekenen dat een lid niet mag afzwemmen. Voor aanvang
van het afzwemmen worden alle kandidaten gecontroleerd op de
juiste kleding. Om teleurstelling te voorkomen staan de eisen
onder dit stukje nogmaals vermeld.
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5. Plotseling verhinderd op het afzwemmen
Mocht de afzwemmer verhinderd zijn, bel dan even af op 06
10826621 (Diana).
6. Juichen en klappen mag
Het lijkt heel gewoon, maar afzwemmen is toch heel bijzonder.
De toeschouwers mogen tijdens het afleggen van de oefeningen
zoals onderwaterzwemmen en watertrappen aan het einde best
aanmoedigen. De afzwemmers vinden dit erg leuk.
7. Het kan ook niet lukken
Het afzwemmen is een momentopname. Alle oefeningen moeten
voldoende afgelegd worden. Hoewel getoetst is of iedereen de
oefeningen voldoende onder de knie heeft, kan het op het
afzwemmen zijn dat een oefening niet lukt. De kandidaten mogen
één mislukte proef één keer herkansen. Lukt het de tweede keer
ook niet, dan kan een kandidaat zakken. Het is dus niet
vanzelfsprekend dat bij het uitdelen van het afzwembriefje het
diploma een vaststaand feit is.
8. Men is pas geslaagd als dat door de examencommissie is
medegedeeld
Na het watertrappen komt de examencommissie bijeen om de
resultaten gezamenlijk te bespreken. Na dit korte overleg zal
officieel bekend worden gemaakt of alle kandidaten geslaagd zijn.
Een daverend applaus is dan zeer welkom.
De J-REZ wenst alle afzwemmers heel veel succes maar vooral veel
zwemplezier.
De kledingeisen voor het afzwemmen zijn als volgt.
A-diploma
• Zwembroek/badpak
• orte broek
• T-shirt met korte mouw
• Gymschoenen of waterschoenen*
• Plastic zak om natte kleding in te doen (liefst voorzien van de
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naam van uw kind)
B-diploma
• 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)
Zwemvaardigheidsdiploma 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.
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Synchroonzwemwedstrijd 16
mei 2010: Goed zo, Goed zo,
Goed zo zo!
Door: de badrandouders.
Op zondag 16 mei om 14.30 uur was er in de Planeet een wedstrijd
Synchroonzwemmen.
DWT had deze keer de organisatie op zich genomen, dus de gehele
synchroonzwemwerkgroep (leuk woord voor de scrabble) was in
touw. Om 13.30 uur opende Paula Lommerse de juryvergadering. In
de juryvergadering werd gekeken of alle mensen met een taak
aanwezig waren.
Nadat de regels voor de wedstrijd waren
doorgenomen en de programma's uitgedeeld kon de jury zich gaan
voorbereiden.
De zondagse vrijzwemmers waren het bad nog niet uit of Aart was al
druk in de weer met het klaarzetten van stoelen ten tafels voor de
jury. Gelukkig had hij assistentie van behulpzame ouders, dus deze
klus was snel geklaard.
Van diverse verenigingen kwamen de zwemsters in zwart badpak en
witte badmuts de zwemzaal binnen. Bij wedstrijden is het niet
toegestaan andere kleuren te dragen.
Nadat alle zwemverenigingen een plek hadden gezocht kon de
wedstrijd beginnen.
In de diverse categorieën werden er voor een jury figuren
gezwommen. De jury gaf punten en deze werden opgelezen en
genoteerd.
De lijsten met punten werden in het kantoortje snel in de computer
gezet, zodat aan het eind de winnaars uit de printer rolden.
Wie even moest wachten op haar beurt ging even rusten, eten of zelfs
een boek lezen.
Om 16.30 uur werden de resultaten bekend gemaakt. Iedere
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vereniging was wel in de prijzen gevallen. Eén vereniging had een
yel, die bij iedere prijs luidkeels geroepen werd.
Hmmmm, dat wilden wij ook. Maar hoe moest die dan klinken voor
DWT?
Ondertussen mochten Noa, Annemiek, Pip en nog meer meiden van
DWT naar voren komen voor medailles en diploma's.
Toen Eva, Merel, Anouk aan het einde hun prijzen uitgereikt kregen
was het niet meer te houden en werd er spontaan geroepen:
G O E D Z O oh!!!!!! Goed zo, Goed zo, Goed zo zo!!!!
Oeps dat was even schrikken, maar ook wel erg leuk.
Meiden, die yel voor volgende keer komt er wel!
Allemaal van harte gefeliciteerd! Jullie hebben fantastisch veel
punten behaald.

Kalender voor het
leszwemmen
Maand
Juni 2010

dag
18
19
25
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Bijzonderheden zwemles DWT
Laatste inleverdag afzwembriefje en € 12,50 bij tafeldame
Laatste inleverdag afzwembriefje en € 12,50 bij tafeldame
Afzwemmen zwemvaardigheidsdiploma’s van 18.30 tot 19.30 uur
Locatie Boerhaavebad
De zwemlessen op dit uur komen te vervallen
Afzwemmen ABC van 8.15 uur tot 10.00 uur
Locatie Planeet
De zwemlessen op deze dag komen te vervallen
Laatste zwemavond ; Vrijzwemmen voor leden en ouders
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Laatste zwemochtend; Vrijzwemmen voor leden en ouders

9
27
28

Zomervakantie !!!!
Eerste zwemavond Boerhaavebad
Eerste zwemochtend Planeet

26

Juli 2010

Augustus
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In Memoriam
Antonia Elisabeth Johanna Bosse
“Tante Ton”
Haarlem, 17 september 1918

Bloemendaal, 20 mei 2010

Wij wensen familie en vrinden heel veel sterkte met de verwerking
van het verlies.
Namens het bestuur van De Watertrappers
Robbert Henrichs

DWT Kleding
Eindelijk is het dan allemaal rond. Het bestuur heeft samen met de
firma Oosterbaan een kledingpakket samengesteld. Dit pakket bestaat
uit een witte korte broek, een rood t-shirt en zwart/gele sporttas waar
verschillende DWT logo's op gedrukt worden. Het mooist is
natuurlijk als iedereen DWT naar buiten toe uitstraalt in een
compleet kleding pakket. Echter willen we vanuit het bestuur
niemand verplichten om het complete pakket aan te schaffen.
De leden betalen enkel voor de kleding. DWT neemt de kosten van
de logo's voor haar rekening. Het is vanwege prijsafspraken niet
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mogelijk om de korte broek, t-shirt of tas uit het kledingpakket aan te
schaffen zonder DWT logo.
Als extra service biedt de firma Oosterbaan de mogelijkheid om al je
zwemspullen bij hun te bestellen. Een aantal gangbare zaken als
slippers, zwembrilletjes, neusklemmen en zwemplanken hebben we
al opgenomen in de pdf-file met foto's en prijzen. Ben je nu op zoek
naar iets wat niet in deze lijst staat, kijk dan op de website van
Oosterbaan (www.oosterbaan.nl) of je het daar kan vinden.
Ondertussen is de firma Oosterbaan twee keer in het clubhuis
aanwezig geweest om de kleding te laten zien en te passen aan de
verschillende leden. Veel jeugdleden van waterpolo,
wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen hebben inmiddels een
bestelling uitstaan voor een compleet of gedeeltelijk kledingpakket.
Ook hebben we vernomen dat er enkele extra bestellingen als
badpakken en zwembrilletjes zijn gedaan. Klinkt allemaal goed dus.
Nu kan het zijn dat je deze avonden gemist hebt, maar wel kleding
wil bestellen. Een pdf-file met foto's en prijzen is verstuurd naar alle
werkgroepen. Mocht je deze niet ontvangen hebben is er één op te
vragen via je eigen commissie of via het bestuur.
Als je weet wat je wilt bestellen kan je dit altijd rechtstreeks doen bij
de firma Oosterbaan: info@oosterbaan.nl
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kan je altijd contact
opnemen met het bestuur (bestuur@dwt-haarlem.nl)

Van de polocommissie
Het is weer voorbij: het seizoen, maar ook het pinkstertoernooi. Na
lange voorbereidingen was het zaterdag 22 mei dan zover. Het festijn
begon met het ontvangst van onze Engelse vrienden uit Royal
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Tunbridge Wells. Al jaren zorgen zij voor een internationaal tintje
aan ons toernooi, waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn! Na een
avond met biertjes en voetbal begon het echte toernooi op zondag. In
alle vroegte kwamen de polo- en de barcommissie bij elkaar om alles
toernooiklaar te maken. Taarten en bier werden gekoeld, partytenten
opgezet voor wat schaduw op twee zonovergoten dagen en doelen en
ballen in het water gehangen voor de polowedstrijden. Altijd toch
weer spannend hoe het gaat verlopen. Gelukkig was het weer gelukt
om een slaapplek te regelen voor onze bezoekers, dit maal op de
ligweide van het zwembad.
Met een aantal nieuwe teams, bloedstollende wedstrijden van de
pupillen en aspiranten tegen hun ouders werd de eerste dag vol
spetter plezier succesvol afgesloten. Na afloop werd het extra
gezellig in het clubhuis met PJ to DJ. Met veel hulp achter de tap en
met het halen van glazen werden er veel koude drankjes genuttigd tot
in de vroege uurtjes.
Ook de tweede dag verliep voorspoedig. In de Heren 1 poule ging
VZV met de beker naar huis, in de Heren 2 poule onze nieuwe gasten
EZC uit Enschede en in de damespoule domineerden ZV de Meer uit
Culemborg.
Nogmaals
dank aan
iedereen die
zich tijdens
dit toernooi
heeft ingezet,
z o n d e r
vrijwilligers
kon
dit
toernooi niet
bestaan.
Wij vonden
het
een
geslaagd
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toernooi en kijken al uit naar het (hopelijk net zo zonnige) Pinksteren
van 2011!
Lisette

Houtvaart
Jaja, het is alweer tijd om aan het volgende seizoen te denken. Pak je
agenda en noteer: op 10, 12, 17 en 19 augustus vanaf 20.00 uur
worden de zomerbuikjes van de senioren en Heren Jeugd er weer
afgedrild in de Houtvaart. Voor Heren-Jeugd zijn deze trainingen
verplicht.
Vanaf maandag 23 augustus starten de reguliere binnen trainingen
weer.
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Uit het Haarlems Dagblad

Van de redactie
Door Michael.
Het laatste clubblad van seizoen 2009/2010 ligt voor u. De eerste
aflevering van het nieuwe seizoen komt pas weer in september. De
deadline voor het inleveren ban kopij zal ongeveer zo rond 20
augustus liggen. Helemaal hard is die datum nog niet want het in de
winkel liggen van het clubblad zal vanaf nu niet meer traditioneel
rond de eerste van de maand zijn maar voortaan rond het eerste
weekend van de maand. Breken met tradities moet je namelijk altijd
doen voordat de traditie een gewoonte gaat worden.
De redactie wenst iedereen een prettige vakantie en dat er maar veel
buiten zwem weer mag zijn deze zomer.

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 Robbert Henrichs
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(1)
Zuyderzee Masters Circuit te Amersfoort.
Door Corine Kalbfleisch.
Op zaterdag 27 maart 2010 haalde Michiel mij en Bart even na elf
uur af om naar Amersfoort te gaan voor de vijfde wedstrijd van het
bovenvermeld circuit. Het was vrij druk op de weg. Mooi op tijd
arriveerden wij bij het Sportfondsenbad. Michel kwam op eigen
gelegenheid i.v.m. een polowedstrijd.
Er was nog tijd om iets te eten en te drinken. Om 13.30 uur gingen
wij inzwemmen en een half uur later begon de wedstrijd. De
organisatie was in handen van A.Z. en P.C. Zo'n 70 verenigingen
hadden zich ingeschreven, wat neerkomt op 320 deelnemers.
Sommige afstanden hadden meer dan 20 series van acht banen. Door
veel deelnemers werd erg snel gezwommen. A.Z.en P.C. presteerde
het om een Wereld Masterrecord te zwemmen op de 4 x 50 m.
wisselslag estafette met o.a. Edwin van Norde. Klasse! Vrij vlot
werden de uitslagen opgehangen. Met mijn p.r. van 35,3 sec. op de
50 m. vrije slag was ik erg blij, maar mijn tijd op de 400m. vrije slag
vond ik niet zo goed. Gelukkig heb ik deze tijd een week later op het
Paastoernooi weer ruim verbeterd. Ook was het weer gezellig om
bekenden te ontmoeten. Rond de klok van 18.30 uur waren de
wedstrijden ten einde. Om acht uur zette Michiel mij thuis af.
De uitslagen:
Michel H30+:
200 m. wisselslag
50 m.
vrijeslag
100 m. rugslag
Bart
H45+:
200 m. rugslag
50 m.
rugslag
400 m. vrijeslag

in
in
in

tijd:
2.44,36 min.
0.27,86 min.
1.21,17 min.

plaats:
4e
4e
4e

punten
363
459
278

in
in
in

1.52,44 min.
0.53,29 min.
6.24,16 min.

5e
10e
10e

105
102
195
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Michiel
200 m.
100 m.
400 m.
Corine
50 m.
50 m.
400 m.

H50+:
wisselslag
rugslag
vrijeslag
D55+:
vrijeslag
rugslag
vrijeslag

in
in
in

3.41,30min.
1.48,08min.
7.38,07min.

6e
4e
9e

149
118
115

in
in
in

0.35,32min.
0.49,69min.
7.48,64min.

3e
3e
2e

322
179
140

Mastersnieuws(2)
Zuyderzee Masterscircuit te Kampen.
Door Corine Kalbfleisch.
Op zaterdag 17 april 2010 haalde Bart mij om 12.00 uur af en daarna
haalde hij Michiel af om naar Kampen te gaan voor de zesde
wedstrijd van het Z.M.C. Door het mooie weer zagen wij onderweg
dat de bomen zo prachtig uitkwamen. Er was nog tijd genoeg om
koffie te drinken.
Het inzwemmen begon om 14.15 uur en een half uur later vond de
eerste start plaats op de 200 m. rugslag. Ik kwam uit in de tweede
serie en ik heb mijn tijd met 2 sec. verbeterd. Michiel zwom een
zwaar programma met o.a. de 400 m. wisselslag. De wedstrijden
werden gehouden in het zwembad "de Steur" en de organisatie was in
handen van z.v. Deltasteur.
Het was weer gezellig, zoals altijd. De westrijd duurde tot ongeveer
half zeven. Na afloop hebben wij even gezellig nagepraat onder het
genot van iets lekkers. Tegen negenen waren wij thuis.
Op 16 mei a.s. vindt de laatste wedstrijd plaats in Grootebroek. Dan
weten we ook wie dan met de prijzen naar huis gaan.

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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De uitslagen: (50 m. baanlengte)
Bart
H45 +:
tijd:
plaats:
50 m.
vlinderslag in
0.45,43
11
50 m.
schoolslag in
0.46,04
11
50 m.
rugslag
in
0.52,55
12
Michiel H 50+:
200 m. rugslag
in
3.52,54
3
200 m. schoolslag in
3.49,10
2
400 m. wisselslag in
8.30,39
3
Corine D 55+:
200 m. rugslag
in
3.59,51 min.
1
100 m. vrijeslag
in
1.29,80 min.
2
200 m. schoolslag in
4.12,98 min.
1

punten:
135
211
106
122
178
117
149
211
180

Open Nederlandse Masters
Kampioenschappen te
Eindhoven
Door Corine Kalbfleisch.
In het weekend van 7 t/m 9 mei 2010 werden bovenvermelde
kampioenschappen gehouden in het bekende Pieter v/d Hoogenband
Zwemstadion.
Het deelnemersveld was enorm sterk. Ook buitenlanders waren
vertegenwoordigd; zij kwamen o.a. uit België, Frankrijk, Duitsland,
Hongarije, Luxemburg en Italië. Vanuit Nederland deden zo'n 120
verenigingen mee.
Michiel zwom gedurende het gehele weekend mee en Michel en ik
waren op vrijdag en zaterdag van de partij.
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Door diverse zwemmers werden Nationale- of Europese records
gebroken. Wij hebben ook ons best gedaan om enige tijden te
verbeteren. Zelf was ik het meest blij met mijn zilveren plak op de
1.500 m. vrije slag.
Natuurlijk waren dit weer gezellige dagen!
Onze resultaten waren:

50 m. baanlengte

Michel
1.500 m.
400 m.
800 m.

H 30+:
vrije slag
vrije slag
vrije slag

tijd:
plaats:
in
20.56,00 6
in
5.18,53
6
in
11.03,28 7

punten:
337
329
316

Michiel
100 m.
200 m.
800 m.
100 m.
200 m.
50 m.
100 m.
200 m.
200 m.
400 m.

H 50+:
vrije slag
vrije slag
vrije slag
rugslag
rugslag
schoolslag
schoolslag
schoolslag
wisselslag
wisselslag

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

1.34,27
3.34,87
15.34,15
1.47,34
3.53,15
0.47,36
1.46,12
3.52,28
3.46,89
8.18,12

11
4
10
5
5
11
8
7
4
5

123
106
113
113
110
178
168
164
127
117

Corine
1.500 m.
400 m.
100 m.
200 m.

D 55+:
vrije slag
vrije slag
rugslag
rugslag

in
in
in
in

28.13,65
7.11,33
1.52,47
4.03,56

2
3
3
3

172
170
137
134

Med.

Zilver
Brons
Brons
Brons
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Hoera!
Onze zoon Roan is geboren!
23 april 2010, 14.38 uur
3410 gram, 48 cm
Randy Mieremet & Natasja Hendriks
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Clubhuiscommissie
Door Mitchell Hupkens
Voor u ligt alweer de laatste Waterdroppels van het seizoen.
Afgelopen Pinksterweekend hebben wij weer het internationale
waterpolotoernooi gehad. De clubhuiscommissie heeft het druk
gehad met dit toernooi, zo moest er veel geregeld worden zodat er
genoeg te eten, drinken en beleven was.
Hoogtepunt (qua gezelligheid en drukte) was natuurlijk het grote
feest op zondagavond met PJ de DJ.
Voor ons was het een erg geslaagd toernooi mede door het
drukbezochte feest. Het was voor ons ook erg leuk om te zien dat niet
alleen mensen van het toernooi er waren maar ook vrienden van
buitenaf. Iedereen is namelijk welkom in het clubhuis.
Omdat wij met een beperkt aantal mensen zijn hebben wij uiteraard
niet alles zelf geregeld. Hiervoor hebben wij, gelukkig, de
vrijwilligers op wie wij terug kunnen vallen. Dit jaar hebben we weer
veel hulp gehad van vele mensen. Van jeugd tot volwassenen die
van alles deden zoals de bar bezetten, glazen halen en het verzorgen
van de frituur en bakplaat.
Namens iedereen wil ik jullie bedanken voor jullie inzet. Want echt
waar zonder jullie hadden we niet zo een supertoernooi achter de rug.
Na de zomer zullen we weer terug zijn, zodat het voor iedereen is om
bij ons iets te drinken. Ook zullen er weer verschillende activiteiten
plaatsvinden. Lees daarvoor het volgende Clubblad.
Ik wens iedereen een mooie zomer toe !
Namens de clubhuiscommissie,
Mitchell Hupkens
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Uitreiking eerste clubblad
Special
Op 24 april werd het eerste exemplaar van de speciale Heren 3 editie
van het clubblad uitgereikt aan Ton van Gemert, de aanvoerder van
heren 3.
Deze in vrolijk paars uitgevoerde editie is uitgebracht om heren 3
gelegenheid te geven zich te profileren als modern polo team en om
het publiek meer inzicht te geven in het edele polospel en de vele
aandachtsgebieden eromheen. Dat dat goed gelukt is merken we op
de redactie aan de vele positieve reacties die zijn binnen gekomen.
Daarom gaan we onderzoeken of er animo is om vaker een speciale
editie uit te brengen. Verzoeken daartoe kunt u indienen via het wel
bekende mail adres; clubblad@dwt-haarlem.nl.

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Ooievaarlaan 20
2106 DC Heemstede
tel. 023-7078087
walja.karten@online.nl
Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
Penningm.:Marco Hendriks
Ooievaarstraat 23
2025 XM Haarlem
tel. 023-5265265
penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 06-39108782
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: Mitchell Hupkens
Muntstraat 4
2034 LZ Haarlem
tel. 06-42002548
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
uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
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
21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.30 uur Boerhaavebad
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