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Synchroonzwemmen
Door Nicole.

Dit jaar zijn de wedstrijden voor de lagere categorieën
(aanloopdiploma's) samen met de kring Amsterdam-'t Gooi en apart
van de hogere categorieën. 2 oktober was de eerste wedstrijd in
Amsterdam in het Sloterparkbad. Voor een aantal meisjes was dit de
eerste wedstrijd en dus best wel spannend. Doordat de wedstrijd met
twee kringen samen was, waren er veel meisjes per categorie wat
helaas de kans op medailles kleiner maakt dan vorig jaar.
Desondanks wist Pip een prachtige 1e plaats te halen in haar
categorie. De uitslagen staan op de website (www.dwt-haarlem.nl ,
synchroonzwemmen, uitslagen). De officiële uitslag was voor de
kring Noord-Holland en kring Amsterdam-'t Gooi samen. Hieronder
heb ik de uitslag voor alleen de kring Noord-Holland gezet, de grote
meiden hoeven het bij de verenigingscompetie per slot van rekening
ook niet tegen de kring Amsterdam-'t Gooi op te nemen! 

Zonder zeilbootdiploma:
Noa 2e

Maud 3e

Charissa 4  e

Zonder balletbeendiploma:
Annemiek 6   e

Hannah 8  e

Zonder spagaatdiploma:
Brigit 1  e

Zonder barracudadiploma:
Pip 1  e

http://www.dwt-haarlem.nl
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De verenigingscompetie voor de hogere categorieën was meteen de
volgende dag in Heemstede. Dara wist haar Age I diploma te halen
en medailles waren er voor Hei-wah (2e Age Ia), Eva (3e Age IIa),
Sanne (2e senioren) en Anouk (3e senioren). Limieten voor de
Synchrobeat waren er voor Eva en Romy . Sanne, Anouk en Merel
haalden een limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen. De
volledige uitslag staat weer op de website. 

DWT 5e in de competitie

Op 3 oktober heeft DWT  in Schagen met 34 zwemmers meegedaan
aan de eerste van vijf competitie rondes.   DWT is 5e geworden van
15 deelnemende teams in de District 3 klasse. Voor veel
jeugdzwemmers was het hun eerste of tweede wedstrijd die ze ooit
zwommen. Proficiat met jullie prestaties en mooie persoonlijke
records. Als nieuwe hoofdtrainer kan ik niet anders dan heel trots zijn
op jullie en ik hoop dat we de volgende keer als de
synchroonzwemsters meedoen, dat we door kunnen stijgen naar een
promotie plek (top 3). 

Uitslag:
1 De Reuring 1553,68
2 De Blauwe Schuur 1573,63
3 Aquafit 1593,83
4 De Vuursche 1609,56
5 DWT 1622,83

Bij de competitie worden ongeveer 25 programmanummers
gezwommen. 2 programma's per leeftijdscategorie en 2 of 3
estafettes. De snelste tijd per programma van een DWT-er telt mee
voor de punten. Elke gezwommen seconde telt mee als punt.  Dus
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hoe sneller je zwemt hoe minder punten we halen en hoe beter we het
doen in de competitie. Daarnaast is het belangrijk dat er in elk
programma een DWT-er zwemt. Heb je geen zwemmer in een
programma dan wordt geldt er een  vervangende tijd. Die tijd is
meestal heel langzaam en kost je dus punten.
Schrijf de  volgende competitie ronde alvast in je agenda: 14
november

Eerste plaatsen en dikke persoonlijke records kwamen van:

Afstand Zwemmer Persoonlijk Record Oude Tijd

50m rugslag Miquel Klooster 0.55.54 1.00.82

50m schoolslag Zyco van Esveld 0.51.52 (3e) 0.54.05

100m wisselslag Debora Thoolen 1.38.83 1.50.60

100m wisselslag Hugo Metten 1.50.78 2.01.10

50m vrijeslag Jikke van den Ende 0.31.75 (1e) 0.31.77

50m vrijeslag Jeffrey Camphens 0.31.00 (1e) 0.32.24

50m vlinderslag Roland Hoogendoorn 0.29.00 (1e) 0.29.25

50m schoolslag Dennis de Graaf 0.32.76 (1e) 0.32.57

50m vrijeslag Kithapat Braunius 0.55.21 –

50m vrijeslag Tamara Aarts 1.03.54 1.19.89

50m rugslag Priscilla Aarts 0.50.70 0.54.16

50m rugslag Deborah Thoolen 0.47.00 0.54.21

100m schoolslag Jeffrey Camphens 1.25.44 (1e) 1.25.54

100m vrijeslag Hiras Ferrandino 0.58.81 (1e)

100m vrijeslag Thijs van Egmond 1.09.68 -

100m wisselslag Dennis de Graaf 1.08.48 (1e)

100m wisselslag Bart van Leijden 1.14.28 1.16.04





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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Met korting naar het EK
korte baan in Eindhoven

Van 25 t/m 28 november 2010 vindt de EK Korte Baan plaats in het
Pieter van den Hoogenband Stadion te Eindhoven. De KNZB en NZE
zijn erg trots weer zo´n mooi evenement te mogen organiseren, dit
willen wij graag met onze leden delen.

Bestel nu je tickets op : http://www.ecswimming2010.nl

Vul hier de actiecode (ck4927)  en maak gebruik van de korting.

Kalender voor het
leszwemmen

Maand dag Bijzonderheden zwemles DWT

OKTOBER
2010

22
Start gekleed zwemmen voor ABC en
zwemvaardigheid 1 2 3

NOVEMBER
2010

12
Proefzwemmen ABC en
zwemvaardigheid 1 2 3 

13
Proefzwemmen ABC en
zwemvaardigheid 1 2 3 

DECEMBER
2010

10
Afzwemmen zwemvaardigheid 1 2 3;
aanvang 18.15 Boerhaavebad

11 Afzwemmen ABC; aanvang 8.15 Planeet

http://www.ecswimming2010.nl


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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Weetjes voor de
leszwemmers nr. 2 / 2010 

Beste leden van DWT,

De zomervakantie ligt al ruim twee maanden achter ons. We hebben
ook weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen bij het elementair
zwemmen.

Om de zwemles goed te kunnen laten verlopen is het van belang te
weten dat:

- Het prettig is als iedereen op tijd in de zwemles aanwezig is.
- De uurleider en/of het kaderlid op de hoogte is van eventuele

bijzonderheden van de zwemmer (motoriek of gezondheid). Zij
kunnen dan rekening met de zwemmer houden.

- Vragen altijd aan de uurleider gesteld kunnen worden
voorafgaand of na de zwemles. Tijdens de les is de aandacht voor
de zwemmers.

- Achter in dit clubblad de uurleiders en hun telefoonnummers
vermeld staan.

- Ook via leszwemmen@dwt-haarlem.nl vragen gesteld of
mededelingen gedaan kunnen worden.

- Ouders afscheid nemen van de kinderen bij de kleedkamers of
douches en dan gaan genieten van de les vanaf de tribune.

- Het niet gewenst is tijdens de zwemles te gaan roepen vanaf de
tribune.

- Het nemen van foto's of het filmen tijdens de zwemles wel even
gevraagd moet worden. 
Niet iedereen vindt het fijn om gefotografeerd of gefilmd te
worden en het leidt de zwemmers af.

- Zonder de wekelijkse inzet van de vrijwilligers DWT geen
zwemles zou kunnen bieden voor haar leden. 

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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- Op beide zwemdagen is er een wachtlijst. Meld uw kind dus aan
zodra het 3 jaar oud is. 

- Ouders en kinderen ook een verhaaltje of mopje in het clubblad
mogen laten plaatsen. Mail ze naar clubblad@dwt-haarlem.nl

Dit was het even kort. 
Tot de volgende keer!

Verloren / kwijt

Sinds het afzwemmen in juni is Diana haar sleutels van de zwemkast
kwijt.
De sleutels zitten aan een zwart koord met waterpasje en fluit.
Heb jij ze soms gevonden? Laat het Diana dan even weten.

In Memoriam

Edsel José Godfried

* 2 december 1951 † 4 oktober 2010

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van badmeester en zwemonderwijzer Edsel. 

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
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Zie ginds komt de
Stoomboot:

B i n n e n k o r t  i s
Sinterklaas weer in
het land!
S i n t  h e e f t  o p
zaterdag 5 december
tijd om een bezoekje
te brengen aan U en
uw familie.

Informatie bij:
T. Muylaert 023-5326796
C.Smits-Muylaert 023-5240087

of
06 20973678
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Van de clubhuiscommissie
Door Bart

Het zwemseizoen 2010/2011 is van start gegaan, het jaar waarin
D.W.T. 80 jaar bestaat. En daar zijn wij dan ook heel druk mee
bezig. Komend jaar staat er ter gelegenheid van dit jubileum weer
een groots feest op de agenda. We beginnen 2011 natuurlijk met de
nieuwjaars receptie op zondag 2 januari, elders in dit clubblad meer
informatie over de tijden. 

Het seizoen is dit jaar nogal rumoerig van start gegaan met als
grootste reden de verhoging van de bierprijs. Wat had iedereen een
commentaar, het was belachelijk. Er moest maar weer een andere tap
komen, de prijs van frisdrank moest maar eens omhoog of de prijs
van mixdrankjes. Als de bierprijs maar laag blijft! Nu moet u niet
denken dat wij maar gewoon met een pijltje op een bord gooien en
dan komt er een prijs uit wat een biertje moet gaan kosten. Daar
wordt in de vergaderingen best wel vaak over gesproken. Wij willen
de prijzen in het clubhuis zo laag mogelijk houden zodat iedereen in
het clubhuis kan genieten van een drankje en een hapje.  Wij zijn
zeker niet het clubhuis met de hoogste prijzen en zijn ook zeker niet
uit op dikke winst. Maar een negatief saldo willen wij zeker niet. 
Het clubhuis valt onder de stichting vrienden van de watertrappers.
Deze stichting steunt de zwemvereniging. Alle  winst die wij maken
komt dus ten goede aan  het clubhuis ( bijvoorbeeld nieuwe tafels,
stoelen etc.) of de vereniging ( bekostigen van feesten en
activiteiten). Van de omzet van alle bardiensten wordt van alles
betaald en gekocht wat noodzakelijk is om de bar open te houden.
Wij betalen natuurlijk de huur van ons clubhuis aan SRO, we betalen
voor gas, water en licht en van de omzet worden weer nieuwe spullen
ingekocht voor in de bar. Nu mogen deze kosten niet hoger zijn dan
de omzet die wij halen uit de verkoop van de producten aan de bar,
vandaar dat de prijzen werden aangepast. 
Natuurlijk hebben wij ook geluisterd naar de vele commentaren,
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daarom is besloten dat  de bierprijs per  5 november 2010 zal worden
verlaagd van 1,80 euro naar 1,60 euro. Wij gaan kijken of we met
deze prijzen een positief saldo kunnen halen op de jaarrekening.  Wij
hopen dat dit gaat lukken en dat we met deze prijs toch iedereen
tevreden aan de bar zien terug komen. Mocht dit echter niet lukken
en dreigen we in het rood te komen  zullen alsnog de prijzen
verhoogd worden.
Ons goede voornemen voor 2011 weten jullie nu al, laten we daar
met zijn allen op proosten  tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 
januari.

De clubhuiscommissie.

Nieuwe hoofdtrainer
wedstrijdzwemmen

Altijd leuk als ze je vragen
om je zelf even voor te
stellen. Dit brengt plezier
bij het schrijven, maar ook
zit je altijd te denken wat
je nu helemaal over jezelf
kan en wil schrijven. Laat
ik maar beginnen met de
basis, namelijk met mijn
naam en waarom ik
gevraagd ben om een
stukje te schrijven. Ik heet
Michel Wigbers en ik ben
gevraagd om dit stukje te
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schrijven omdat ik de nieuwe hoofdtrainer ben geworden bij het
wedstrijdzwemmen. Nooit gedacht dat ik mezelf als hoofdtrainer zou
moeten voorstellen in de waterdroppels toen ik het baantje aannam.
Maar goed, na een beetje aandringen van mijn mede-bestuursleden
heb ik toch maar de pen (eigenlijk computer) ter hand genomen om
er iets leuk van te breien. Het blad moet gevuld worden zeggen ze in
Twente waar ik ooit als klein jochie ben begonnen met zwemmen.

In ben geboren en getogen in Enschede en heb op 7/8 jarige leeftijd
mijn A en B-diploma gehaald. Daarna hebben mijn ouders wijselijk
besloten dat ik mijn energie maar kwijt moest  bij
wedstrijdzwemmen. Zo kwam ik bij Zv Thialf terecht waar ik les
kreeg in Het Diekman van Christel en Ellen en na een jaar kwam ik
terecht bij juffrouw Wilmie. Juffrouw Wilmie regeerde de trainingen
met harde hand, maar zorgde er wel voor dat ik en vele andere
zwemmertjes heel snel vooruit gingen en dat ik binnen een jaar bij de
Speedo mijn eerste medailles ging halen. 
Tussen mijn twaalfde en zestiende heb ik een uurtje of 7 per week
getraind. Bij de Kring kampioenschappen en andere wedstrijden
zwom ik tegen de bekende namen zoals Joris Keizer en Johan
Kenkhuis. Het was altijd leuk om tegen ze te zwemmen, maar
gewonnen heb ik nooit van ze. Naast een flink stapel medailles heb ik
er ook een paar mooie verhalen aan overgehouden. In de tijd waar je
nog meer dan 15 meter mocht onderwaterzwemmen na start en
keerpunt, zwom Joris Keizer bijna 170 meter van 200m
vlinderslagbenen onderwater op de 200m vlinderslag bij de
Kringkampioenschappen en won ook nog met gemak. Een ander
verhaal gaat over Johan Kenkhuis. Hij zwom bij  de kring winter
vanuit een buitenbaan iedereen naar huis op de 100m vrijeslag. Ze
hebben hem toen meteen gevraagd of hij niet beter kon gaan
zwemmen in  plaats van waterpoloën.
In mijn studenten periode stond het zwemmen op een lager pitje.
Naast het studentenleven ben ik wat meer dingen gaan doen voor
mijn vereniging. Ik ben toen voorzitter van de zwemcommissie
geweest, ik zat in het bestuur, deed de website en gaf training aan
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verschillende selecties. Nu doe ik bij DWT ´alleen maar´ het
hoofdtrainerschap, het bestuur, speel ik waterpolo in het tweede en
probeer zelf af en toe nog een uurtje te zwemmen.

Als nieuwe hoofdtrainer ben ik ontzettend trots om deze groep te
mogen trainen. Een aantal zwemmers van DWT zijn meteen bij hun
eerste Speedo wedstrijd in de top 15 gekomen van de Kring. Er zijn
in de jongste jaargangen zijn er nu weer vele jonge zwemmertjes die
heel graag willen leren wedstrijdzwemmen. 
Terwijl ze met een opdracht moesten zwemmen verbeterde een paar
oudere jeugdzwemmers hun Pr´s flink op de 200m vrijeslag. Naast de
jeugd is er ook een redelijke groep masters (25 jaar en ouder) die
bijna nog gretiger zijn dan de jeugd om te leren wedstrijdzwemmen.
En natuurlijk mag ik de officials en (jonge) werkgroep niet vergeten
die allemaal heel erg hun best doen om dit seizoen alles weer voor
elkaar te kregen. Dit jaar wordt namelijk een leuk jaar aangezien we
dit seizoen voor de 25e keer het paastoernooi organiseren.

Als hoofdtrainer schrijf ik het trainingsprogramma, ga ik af en toe
mee als ploegleider, ondersteun ik de hulptrainers (en straks als ook
als praktijkbegeleider als ze gaan beginnen met de de trainerscursus)
en overleg ik met Krista, die net het wedstrijdsecretariaat op zich
heeft genomen, wie waar wordt ingeschreven voor wedstrijden.

Ben jij of je ouder(s) enthousiast geworden dan kan je altijd een keer
komen kijken op één van de trainingen. Bij voorkeur op de maandag
van 17.00 tot 18.00 of vrijdag van 18.30 tot 19.30. 
Ook kan je je opgeven voor de landtraining (vanaf 12 jaar). Het
wedstrijdzwemmen gaat dit jaar van HeathTime (overburen)
landtraining krijgen en er is ruimte over voor een aantal andere
DWT-leden. Voor meer informatie kan je zwemwerkgroep mailen:
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

mailto:wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
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Van de polocommissie

Dit is het clubblad van november. Dat betekent dat het seizoen al
weer goed op weg is. Na een wat turbulent begin heb ik het idee dat
alles nu goed loopt.

Ik heb een paar weken geleden genoten van een aantal
jeugdwedstrijden. De jongens onder 15 wonnen met goed samenspel
ruim van hun tegenstander en ook heren-jeugd won met krap acht
man duidelijk van vijftien tegenstanders. Ook van de pupillen heb ik
genoten. Ondanks dat de tegenstander veel beter en vooral groter was
bleven ze proberen om een doelpunt te maken en gelukkig lukte dat
nog ook! Het minipolotoernooi was ook weer een groot succes met
veel vrolijke en fanatieke kinderen. Voor mij toch een teken dat het
vele werk dat door trainers, coaches en de polocommissie zijn
vruchten afwerpt.

Ook goed om te melden is dat er weer een aantal mensen zijn
geslaagd voor de W-cursus en dat Marcel Ox druk bezig is om
scheidsrechter te worden. Dat zijn ook dingen die noodzakelijk zijn
om als club te functioneren. Gelukkig zijn er ook altijd mensen die
bereid zijn dat voor de club te doen. Als je nog een van de weinigen
bent die nog geen W-official zijn of als je misschien ook wel
scheidsrechter wil worden. Dat kan! Meldt je aan bij Eddy en we
zoeken naar de eerstvolgende cursus.

Het seizoen mag dan wel nog niet op de helft zijn, de polocommissie
is al druk bezig met 2011. De voorbereidingen voor het Pinksteren
zijn gestart en ook denken we al aan de teams in het volgende
seizoen.
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De Pen

Ik ben Toni Kroon en sinds september lid van DWT. 
Ik ben hier terecht gekomen door mijn zoon Hidde die graag wilde
gaan waterpoloën en nu speelt bij de aspiranten en mee traint met de
pupillen.
Op de tribune zittend begon het ook bij mijzelf weer te kriebelen en
ben ik ( ondanks het zien van dames zwemmend in een spijkerbroek)
op proef een keer mee gaan doen.
Het voelde weer als vanouds ( eerder lid geweest van de Berkel in
Lochem en daar bij de aspiranten en Dames 1 gespeeld).
Ik speel nu bij dames 2 en help intussen ook Johan met het trainen
van de pupillen.

Mijn leven naast de waterpolo bestaat uit werken als manager in een
zorgcentrum, hardlopen en motorrijden en samenwonen met mijn
partner Pascal, mijn zoon Hidde en onze kat Dushi.

Vaantjes

Bij het minipolotoernooi worden altijd vaantjes uitgereikt aan de
kinderen die hebben meegedaan met het toernooi. Vorig jaar, 2009,
zijn we de doos met nieuwe vaantjes kwijtgeraakt. Wie oh wie heeft
deze gezien? Voor de vinder hebben wij een mooie beloning klaar
staan!

Quiz

Test je kennis. Wist jij de antwoorden op de vragen uit het vorige
clubblad? 

1. Een scheidsrechter stuurt 2 spelers van de verschillende ploegen
uit het water voor 20 seconden en vervolgt de wedstrijd met een
neutrale inworp.
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Onjuist. De wedstrijd wordt vervolgt met een vrije worp voor de
ploeg welke in balbezit was op het moment van uitsluiting.

2. Een aanvaller ligt klaar om een strafworp te nemen. Een
verdediger spat water met zijn voet in de richting van de nemer
van de strafworp. De scheidsrechter stuurt de verdediger het water
uit met vervanging.
Juist. Als de strafworp hierdoor wordt gemist, moet de strafworp
ook worden overgenomen.

3. De scheidsrechters hebben de leiding van de wedstrijd, maar zijn
het spoor bijster. De ene na andere foute beslissing volgt. De beide
coaches besluiten hierop een protest in te dienen.
Onjuist. Verschil van mening tussen de scheidsrechters is nimmer
grond voor een protest of beroep

4. Tijdens de wedstrijd ontdekt de scheidsrechter dat een speler zich
heeft ingesmeerd met vet. De betreffende speler wordt er
uitgestuurd met onmiddellijke vervanging.
Juist.

5. Tijdens de wedstrijd beoordelen de scheidsrechters een situatie
verschillend. De één kent een hoekworp toe, terwijl de ander een
doelworp zou willen geven. Ze besluiten tot het toekennen van een
scheidsrechterbal.
Onjuist. Hoekworp gaat voor doelworp.

Nieuwe vragen:
 
1. Op het wedstrijdformulier wordt op verzoek van de Blauwe ploeg

de daarvoor bestemde plaats het vakje "wel protest" aangekruist,
maar er wordt geen protestformulier ingevuld en ter ondertekening
aangeboden. Dit protest wordt dan als niet ingediend beschouwt.
Juist of onjuist?



  20

2. De keeper van blauw wordt bestraft met  een uitsluiting voor 20
seconden. De keeper verlaat via het terugkomvak het speelveld,
gelijktijdig laat speler blauw 8 zich vervangen door speler blauw
13, die echter niet de blauwe muts nr.13 opzet maar de
doelverdedigers muts. Juist of onjuist?

3. Midachter is boos op de midvoor en geeft hem een klap. De
scheidsrechter geeft een UMV met vervanging na 4 minuten en
een strafworp, vervolgens gaat de midvoor de uitgesloten speler
uitlachen en ook deze speler wordt er met een UMV/4 en een
strafworp uitgestuurd. Juist of onjuist?

4. Na een doelpunt wordt de wedstrijd weer gestart met zeven tegen
zeven spelers. Na vijf seconden springt een speler in het water met
de bedoeling een andere speler te vervangen. De scheidsrechter
stuurt betreffende speler uit het water met Vervanging. Juist of
onjuist?

5. Een aanvallende speler ligt in de vijf-meter. Een verdediger, die
buiten het vijf-metergebied ligt, spat met water naar de
aanvallende speler die net op doel wil schieten. Scheidsrechter
geeft een strafworp. Juist of onjuist?

Geslaagden w-cursus

Afgelopen maand was er weer een w-cursus waar door DWT goed
aan is deelgenomen. Wij feliciteren Jeroen Loerakker, Randy, Ivo,
Mieke, Jim, Pim, Wessel, Annette en Jurriaan met het behalen van
hun felbegeerde W-kaart!
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Minipolotoernooi

Op 31 oktober jl. was de aftrap van de minipolo seizoen 2010-2011
in de Planeet. Om half 3 stonden 13 teams tussen de 6 en 9 jaar klaar
om te water te gaan!
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Geheel volgens schema verliep het toernooi; er werd gezwommen,
gejuicht, aangemoedigd en gescoord.
Voor alle deelnemers hadden we een lekker pakje drinken en een
heerlijke chocoladekoek, met als slagroom op de taart een mooi
vaantje om thuis trots aan de ouders te kunnen tonen! Alle helpers;
bedankt!

Minipolotoernooien

Na de aftrap met ons eigen toernooi op 31 oktober staan er nog 2
toernooien op de planning voor november. Via de trainers zul je de
laatste informatie ontvangen. Let op: we gaan met z'n allen op
toernooi!

Datum Club Aanvang zwembad

zondag 14
november 2010

de Ham 14.45 uur Watering, Wormerveer

zondag 21
november 2010

VZV 15.15 uur Heerenduinen,
IJmuiden

Uit het Haarlems Dagblad

30 oktober
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Uit het archief

Het volgende stukje is verschenen in het clubblad van oktober 1986

(zie pagina 2). Hieruit blijkt dat DWT ondanks de harde gulden/euro

verkwanseling in de afgelopen 23 jaar toch “slechts” twee en een half 

maal duurder is geworden.

Het complete verhaal is uiteraard na te lezen in het enige echte De

Waterdroppels archief te:  www.dewatertrappers.nl

CONTRIBUTIE enz voor 1987

Tijdens de vergadering van 26 augustus jl. heeft het bestuur besloten,

de contributie voor 1987 te handhaven op het bedrag voor dit jaar,

namelijk f 52,00.

In 1987 wordt zo het 5e jaar, dat de contributie ongewijzigd is, dit

ondanks kostenstijgingen, waarmee ook DWT jaarlijks te maken

heeft. De kosten voor de startvergunning zijn gesteld op f 23,00.

Begin november a.s. worden de accept-girokaarten voor contributie-

en startvergunningsgelden u toegezonden. Deze dienen voor 1

februari 1987 betaald te zijn. Jaarlijks hebben we te maken met

startvergunninghouders, die te laat betalen. Daarom is besloten, dat

diegenen die op 1 februari 1987 nog niet hebben betaald, vanaf die

datum niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden, totdat zij aan

hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

0pzeggingen voor het lidmaatschap voor 1987 dienen uitsluitend

schriftelijk geschieden bij de leden administratie, . . .enz . enz. . .

http://www.dewatertrappers.nl


Informatie
Contact adressen
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

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

Zwemuren
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

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 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 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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