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Van het bestuur.
Door Robbert
Om te beginnen wil ik iedereen het beste wensen voor het nieuwe
jaar. Een speciaal jaar voor DWT waarin we vieren dat we 80 jaar
bestaan. Door het jaar heen zullen er door de verschillende
werkgroepen activiteiten worden georganiseerd voor jong tot oud om
dit heuglijke feit te vieren. Op 30 december 1930 werd DWT
opgericht en sinds die tijd vertrouwen we op een grote groep
vrijwilligers die de verenging draaiend houd.
Als DWT mogen we ons heel gelukkig rekenen met al die
vrijwilligers die elke dag / week / maand zich inzetten voor onze
vereniging. We merken wel dat mensen het drukker krijgen, iedereen
is bereid om een keer te helpen, maar liever niet periodiek. En ook is
er de drempel om mensen te vragen om te helpen. We merken dat
sommige mensen door de jaren heen veel hooi op de vork hebben
gekregen en daardoor het plezier kwijt raken in wat ze doen. Dit is
natuurlijk heel erg jammer en daar moeten we ook met z'n alle voor
waken. De uitdrukking is niet voor niets "vele handen maken licht
werk" en dat geld ook binnen DWT. Gelukkig is het binnen DWT
niet dramatisch, maar extra hulp is altijd welkom!
Europa ziet gelukkig ook het belang in van de vrijwilligers en 2011 is
dan ook uitgeroepen tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk.
Een onderzoek in 2010 wees uit dan 3 op de 10 Europeanen aangeeft
actief te zijn als vrijwilliger. Zelf denk ik dat dit bij DWT hoger ligt.
Bijvoorbeeld in het Heren 2 team waar ik zelf inspeel zijn momenteel
al 5 van de 9 actief als vrijwilliger binnen DWT en bijna iedereen
heeft in het verleden geholpen als vrijwilliger. Dat is natuurlijk een
mooi percentage en ik denk zelf ook dat vrijwilligerswerk een goed
effect heeft op je eigen ontwikkeling. Als DWT willen we dan ook,
net zoals Europa, vrijwilligerswerk blijven aanmoedigen en
ondersteunen.
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2011: Europees Jaar van het vrijwilligerswerk
8 december 2010 - Het jaar 2011 moet het jaar van de vrijwilligers
worden. De Europese Commissie heeft 2011 uitgeroepen tot het
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. De bedoeling is dat
vrijwilligers in het zonnetje worden gezet, maar ook om nieuwe
vrijwilligers te werven. Hier heeft de Europese Commissie vier
hoofddoelen voor gesteld.
Uit een Eurobarometer-onderzoek dat is gehouden in 2010 bleek dat
drie op de tien Europeanen vrijwilligerswerk doen. Een mooi aantal
maar het kan nog beter. In het Europees Jaar van het
vrijwilligerswerk moeten vrijwilligers worden bedankt voor hun
moeite en energie die zij belangeloos steken in anderen. Daarnaast
wil de Europese Commissie proberen nog meer mensen attent te
maken op vrijwilligerswerk.
Doelstellingen Europese Commissie
De Europese Commissie stelt vier hoofddoelen om eventuele
drempels weg te nemen voor mensen die nog geen vrijwilligerswerk
uitvoeren, maar er wel over nadenken. Deze vier doelen zijn:
1.
Belemmeringen om vrijwilliger te worden wegnemen.
2.
De positie van vrijwilligersorganisaties versterken en de
kwaliteit van het vrijwilligerswerk verbeteren.
3.
Vrijwilligersactiviteiten belonen en erkennen.
4.
Aandacht vestigen op het belang van vrijwilligerswerk.
De Europese Commissie wil dit onder andere bereiken door de
lidstaten en vrijwilligersorganisaties aan te moedigen om beste
praktijken uit te wisselen. Met name het opleiden van vrijwilligers,
kwaliteitsborging en het zoeken van de juiste vrijwilliger bij het
juiste werk zullen speerpunten zijn voor de Europese Commissie.
Daarbij is het belangrijk dat het Europese netwerk wordt
aangesproken zodat er grensoverschrijdende uitwisselingen ontstaan
(bron: http://www.rendement.nl/bestuur/nieuws/ id3485-2011-europe
es-jaar-van-het-vrijwilligerswerk.html )
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Gefeliciteerd afzwemmers
ABC
Zaterdag 10 december 2010 hebben de kinderen in De Planeet
afgezwommen voor hun A, B en C-diploma.
Eerst met z'n allen gekleed hun baantjes schoolslag en op hun rug
zwemmen en dan zelfstandig uit het zwembad klimmen. Eindelijk
lekker uitkleden en in je zwembroek en -pak verder zwemmen.
Dan respectievelijk 3, 6 en 9 meter onder water en hun baantjes op
hun buik en rug zwemmen.
Nu laten zien dat je kunt borst- en rug-crawlen en dat je echt zo stil
kunt blijven liggen als een slang en met je armen en benen wijd als
een zeester.
Ter afsluiting met de lesgevers nog even gewatertrappeld en toen was
het afwachten of ze geslaagd waren!
En natuurlijk waren ze allemaal geslaagd.

A-Diploma
1. Sebbo Smit
2. Jilles Hersman
3. Jasmina Jelloul
4. Nienke Rolvink
5. Tanja van der Laan
6. Amira Jelloul
7. Floor van den Nouland
8. Bruce Lourents
9. Eveline Woolthuis
10. Daan Lefferts
11. Hannah Hunter
12. Aleyna Sarihan
13. Kaylee de Wildt

14. Koen de Rijk
15. Femke Bras
16. Jens Alders
17. Kee van der Kolk
18. Martijn van de Laar
19. Karlijn Hollmann
20. Xara Dijkhuizen
21. Mus Scheffer
22. Nathnael Amanuel
23. Lieke Mathysen Gerst
24. Eva Hoogewerf
25. Ismail Benhadi
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B-Diploma

C-Diploma

1. Jos van Breugel
2. Farida ElRakawi
3. Michael van Gemert
4. Ingmar Schmidt
5. Imke Boogers
6. Indy Kluver
7. Mare Bethe
8. Floor Algera
9. Diego van Gemert
10. Eline Zwart
11. Thom Griffioen
12. Yentl Hekelaar
13. Romy Holleman
14. Sümeyra Göker
15. Quincy Holleman
16. Anouk Alta

1. Aïcha ElRakawi
2. Ida Pelupessy
3. Hielke van der Laan
4. Afra Pelupessy
5. Job Holten
6. Françesca Zipser
7. Bo Berndsen
8. Meleny Gebrehiwet
9. Ardine Lanfermeijer
10. Kris Disco
11. Kai Kaviani
12. Olivier Van Tilt
13. Daan Disco

Hartelijk gefeliciteerd allemaal

Gefeliciteerd afzwemmers
van Zwemvaardigheid 1, 2, 3
Vrijdag 11 December 2010 heeft het afzwemmen van de
zwemvaardigheden plaatsgehad in Het Boerhaavebad.
Het was een klein maar gezellig ploegje dat goed hun best gedaan
heeft om hun zwemkunsten aan de beoordelingscommissie te laten
zien.
Met hun kleren aan respectievelijk 9, 12 en 15 meter onderwater
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zwemmen en dan verder met school- slag en op hun rug zwemmen en
dan zelfstandig uit het water klimmen. Ook moesten ze nog met een
plastic zak blijven drijven en hun maatje redden. Toen mochten ze
zich van hun natte kleren ontdoen.
Ze moesten schoolslag, rugcrawl en borstcrawl doen met keerpunten
en de samengestelde rugslag en de vlinderslag.
Nog even laten zien dat je je hoofd boven water houdt met de
hurksprong en door de poortjes onder water kunt zwemmen.
Dan laten zien dat je ook met een polobal overweg kunt en dan in
spanning afwachten of je geslaagd bent.
Het is dan even een spannend moment als de beoordelingscommissie
in overleg gaan……..
En jawel…….Iedereen geslaagd.

ZV-1

ZV-2

1. Jari Mooij
2. Ebru Ardic
3. Jasper Venniker
4. Cemil Özcaylak
5. Reinout Lanfermeijer
6. Tara Donoghue

1. Eli Hommes
2. Liselot Van Tilt
3. Mandy de Wildt

ZV-3
1. Eefje Duÿvis
2. Anna Ender

Hartelijk Gefeliciteerd afzwemmers

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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Sinterklaasfeest
wedstrijdzwemmen
Zaterdag 4 december organiseerde de werkgroep van
wedstrijdzwemmen het jaarlijkse sinterklaasfeest. Dit jaar kreeg
iedereen weer mooie cadeaus en heeft de sint voor iedereen een
chocoladeletter achtergelaten. Helaas kon de sint dit jaar niet
aanwezig zijn omdat hij het te druk had. Buiten sneeuwde het enorm,
waardoor de meesten de kou trotseerde voor een
sneeuwballengevecht, waarbij voornamelijk Jeffrey en Bart
slachtoffer werden van het sneeuwgeweld.
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Van de clubhuiscommissie
We willen eerst beginnen om iedereen een gelukkig Nieuwjaar te
wensen!
2010 was een jaar met leuke bardiensten, feesten en andere
activiteiten in het clubhuis. Natuurlijk gaan we, samen met onze
vrijwilligers, er alles aan doen om ook 2011 tot een geslaagd jaar te
maken. De afgelopen periode hebben we leuke thema's voorbij zien
komen voor de bardiensten op de zaterdagavond: Oh Oh Herenjeugd,
Sinterklaas met de dames, Portugal en natuurlijk onze eigen avond
Paars. Al deze avonden (behalve die van onszelf natuurlijk) maken
kans om in te prijzen te vallen bij het Gala dat zal plaatsvinden in het
voorjaar. Dus teams, doe je best en verras ons met een gaaf thema en
lekkere hapjes!
Eind december is er ook een leuke (kerst-)dag geweest voor de jeugd.
Vrij zwemmen, eten, filmpje kijken en daarna nog even lekker
dansen voor alle jeugd tot 16 jaar. 's Avonds was er een feest voor
iedereen vanaf 16 jaar. De muziek is verzorgd door de huis DJ's
Wessel & Pim. Het was erg gezellig en we zijn doorgegaan tot in de
kleine uurtjes. Iedereen die geholpen heeft willen we dan ook
bedanken.
Niet geheel onbelangrijk is het jubileum van De Watertrappers. We
bestaan maar liefst 80 jaar en dit moet gevierd worden! Tijdens de
nieuwjaarsreceptie is de aftrap hiervoor gegeven door het bestuur.
Het was een leuke middag waarbij er gezwommen kon worden en
een hapje & drankje genuttigd kon worden in het clubhuis. Zoals al
eerder aangegeven zal er ook een jubileumfeest zijn. De datum
hiervoor is nog niet bekend, maar het zal in het voorjaar zijn. We
houden jullie hiervan op de hoogte natuurlijk. Hou het clubblad en de
site dus goed in de gaten.
Ter afsluiting nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Het
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komt nog regelmatig voor dat er gebruik wordt gemaakt van het
clubhuis zonder dat dit aangegeven is bij onze commissie. Dit is niet
de bedoeling. We raken hierdoor het overzicht kwijt en er kunnen
ook dubbele boekingen voorkomen, zoals laatst is gebeurd. Dit is
vervelend voor de mensen die gebruik willen maken van het
clubhuis, maar ook voor ons. Het kan makkelijk voorkomen worden
door een mailtje naar Toos Goedkoop te sturen om te checken of het
clubhuis vrij is en om vervolgens te reserveren. Vergeet dit dus niet.
Het reserveren kan via clubhuis@dwt-haarlem.nl.
Nogmaals een goed jaar toegewenst en we zien elkaar in het
clubhuis.
Namens de clubhuiscommissie,
Mieke Goedkoop

OPVOLGER(S) GEZOCHT !!!
D.W.T. beschikt sinds jaren over een prachtig St.Nicolaas-kostuum
en vele Zwarte-Pieten-pakken.
Vanaf de maand oktober wordt geprobeerd Sinterklaasbezoekjes aan
huis af te spreken. De opbrengst hiervan is een goede "bijverdienste"
voor onze vereniging. Reclame wordt gemaakt in het clubblad en
d.m.v. het uitdelen van flyers op de lesuren van onze vereniging.
Wij hebben dit een aantal jaren met veel plezier gedaan, maar zoeken
voor 2011 enthousiastelingen die dit karweitje van ons over willen
nemen.
Denk je dat dit een leuk karweitje is, waarmee je voor de vereniging
een leuk centje kunt verdienen, neem dan contact op met een van ons.
Wij kunnen je alle bijzonderheden over deze actie vertellen.
Carry Smits en Truus Muijlaert.
Tel. 5240087 of 5326796.

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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Binnenkort: Poppentheater !!

80 jaar DWT
DWT viert feest en daarom organiseren wij voor alle leden van 4 tot
en met 10 jaar een theatervoorstelling in het clubhuis.
Let dus goed op de affiches in het clubhuis en/of het zwembad.
Binnenkort starten wij met de kaartverkoop bij de tafeldames van het
leszwemmen op vrijdag (Boerhaavebad) en zaterdag (Planeet).
Een kaartje kost € 1,-- (inclusief drinken en iets lekkers)

Wil jij in februari ook een uurtje lol ?
Wees er snel bij, want vol is vol !
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Mastersnieuws(1)
Zuyderzee Masters Circuit te Almere
Door Corine Kalbfleisch.
Op 21 november 2010 haalde Bart eerst mij en daarna Michiel en
Peter af om naar Almere te gaan. Wij vertrokken extra vroeg
vanwege de werkzaamheden aan de weg.
De tweede wedstrijd van het Zuiderzee Masters Circuit vond plaats in
het zwembad Almere-Stad. (25m.-baan) De organisatie was in
handen van z.v. "De Aalscholver'. Het inzwemmen begon om 12.30
uur en de start van de wed-strijd was een half uur later. Het was weer
gezellig om zoveel bekenden te ontmoeten. We hebben ons best
gedaan om snel te zwemmen en de nodige punten voor het
klasse-ment te behalen. De wedstrijden waren tegen 17 uur
afgelopen. Voorspoedig reden we huiswaards.
De uitslagen waren:
Peter H
25+:
100 m.
rugslag
50 m.vlinderslag in
Bart H
45+:
25 m.schoolslag in
50 m.vlinderslag in
200 m.
wisselslag
Michiel H 50+:
100 m.
rugslag in
200 m.
wisselslag
100 m.
schoolslag
Corine
D 55+:
100 m.
rugslag
200 m.
wisselslag
100 m.
schoolslag

tijd:
plaats: punten:
in
1.15,45 min. 3e
272
0.30,20 min.
2e
376
dis. AA
0.42,94 min.
in
3.26,01 min.

4e
4e

130
158

in
in

1.39,71 min.
3.36,45 min.
1.41,22 min.

4e
4e
4e

118
136
165

in
in
in

1.49,04 min.
4.05,67 min.
1.48947 min.

3e
3e
2e

129
130
193
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Mastersnieuws(2)
Zuiderlijke Cirkel 2010 te Eindhoven
Door Corine Kalbfleisch
Als dit clubblad bij u in de brievenbus ligt, is het nieuwe jaar al reeds
begonnen. Vandaar dat ik u allemaal 'n heel gezond en sportief jaar
wil toewensen.
Nu een verslag van een wedstrijd die wij in Eindhoven hebben
gezwommen op zaterdag 11 december 2010.
Michiel haalde eerst mij en daarna Bart met de auto af. De reis
verliep zowel heen als terug heel voorspoedig. We hadden geen last
van winterse omstandigheden en er waren ook geen files. Mooi op
tijd arriveerden wij bij het Pieter v/d Hoogenband Stadion. Er was
nog tijd om koffie te drinken. De wedstrijd werd gehouden in het
"springbad" (25 m.-baan). De organisatie was in handen van P.S.V.
Er deden zo'n 300 zwemmers mee aan deze wed-strijden met o.a.
Albert Boonstra. Zelfs waren er deelnemers uit Antwerpen. De
estafettes deden nog een poging voor een Belgisch Masters Record.
Verschillende pogingen waren dan ook gelukt. Het zwemmen was
van een hoog niveau. P.S.V. won de beker als beste vereniging met
de meeste punten.
Na afloop was er een buffet georganiseerd, waar veel deelnemers van
genoten hebben. Verschillende pasta's stonden op het menu.
Omstreeks tien uur waren we thuis. Het was een geweldige dag!
Onze resultaten waren:
Bart H 45+:
tijd:
100 m.
vrijeslag in
1.14,32 min.
50 m.vrijeslag in
0.33,67 min.
400 m.
vrijeslag in
5.57,16 min.

plaats:
11e
PR
e
11
10e
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Michiel H 50+:
100 m.
vrijeslag
200 m.
schoolslag
400 m.
vrijeslag
Corine D 55+:
50 m.
schoolslag
50 m.
vrijeslag
100 m.
rugslag

in
in
in

1.26,37min.
3.41,16min.
7.08,72 min.

6e
2e
3e

PR

in
in
in

0.46,99min.
0.38,13min.
1.49,67min.

1e
1e
1e

PR

Van de Polocie
Beste DWT'ers,
Na een sneeuwerige vakantie en een iets minder sneeuwerig uiteinde
is het prachtige jaar 2011 aangebroken en daarmee ook de tweede
seizoenshelft. Alle teams beginnen weer vol hoop en vertrouwen aan
de trainingen en wedstrijden. Sommige teams gaan zelfs voor
promotie naar een hogere klasse! Terwijl sommige (heren 2) juist
moeten vechten om niet te degraderen en dat ondanks de hoge
trainingsopkomst….
Het DWT kerstfeest was dit jaar (2010) een ongekend succes! Bij de
jonge jeugd waren extreem veel aanmeldingen van alle sporttakken.
Er is gegeten en gedanst tot we erbij neervielen en de kleintjes
hebben kennis gemaakt met klassiekers als de Limbo, de sneeuwbal
en het vliegerlied. Ook het feest voor de 'ouderen' was vele malen
drukker dan normaal en zeer geslaagd en gezellig voor zover mijn
geheugen nog gaat.
Maar goed, de kerstdiners en oliebollen zitten weer in onze buik dus
de meest van ons mogen snel naar de plonsbak om de verkregen
kilo's er weer af te werken. Wij raden de dames, heren en jeugd aan
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om dat dan ook zoveel mogelijk te doen want zo af en toe liggen er
nog wat lege gaten in het water op vooral vrijdag- en maandagavond.
Tot slot nog een mededeling over de dinsdagtraining van de jeugd die
een paar weken terug gefilmd is door de TV, dit zal vrijdag 21
januari uitgezonden worden op Haarlem 105. Helaas is de tijd nog
onbekend.
Dan wens ik u namens de polocommissie nog een zeer gelukkig 2011
toe en zie wij elkaar wellicht nog in het zwembad of mooiste
clubhuis van Nederland,
Met vriendelijke groeten,
namens de polocommissie,
David de Loor

Minipolotoernooi 6 februari
Beste minipoloers en ouders,
Ondanks dat er in een eerder gegeven brief stond dat het
minipolotoernooi op maandag 7 februari zal plaatsvinden, moet dit
toch echt zondag 6 februari zijn. We verzamelen dan om 14:30 bij de
zij-ingang van de planeet (het clubhuis van ZV Haerlem). Het
toernooi begint om 15:00 en zal duren tot een uur of 17:00. Mocht u
niet kunnen wilt u dit dan uiterlijk een week van tevoren doorgeven
bij de trainers; Pim of Wessel.
Met vriendelijke groeten,
David de Loor
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Geboren:
Saar Belles
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Uit het archief
Door Michael
De ochtend wedstrijd zwem training. Zelf ben ik er ooit maar één
keer aanwezig geweest en dat was alleen omdat ik toen samen met
wat andere toenmalige jeugdspelers in het clubhuis nog aan de bar
hing toen de wedstrijdzwemmers binnenkwamen en wij nogal
overmoedig, omdat we er toch waren, mee zijn gaan doen.
Vele andere DWT-ers hebben vele vroege ochtenden getraind of
training gegeven op deze ochtend trainingen. Het volgende stukje
stond in het clubblad van maart 1985 ( zie pagina 30 ). En dat
onkruid nooit vergaat blijkt ook uit dit stukje want het is geschreven
door niemand minder dan Johan Selles. En die speelt nog altijd bij
DWT in Heren 3.
DE OCHTEND WEDSTRIJD TRAINING.
5.15 uur('s ochtends),de wekker gaat, ik stap uit bed, doe de wekker
uit, doe de muziek aan, en ga weer slapen.
5.30 uur; een andere wekker gaat ver van mijn bed. IK stap uit mijn
bed, doe de wekker snel uit doe het licht aan, doe de muziek uit, en
ga naar beneden, waar mijn schoenen staan, zodat ik niemand
wakker maak als ik via de trap naar beneden ga.
5.35 uur; ik ben nu kant enklaar beneden, drink ongeveer liter
chocomelk, een 2 of 3plakjes ontbijtkoek , en pak mijn tas.
5.50 uur; ik pak mijn fiets en ga naar het Sportfondsenbad aande
Baan.
Zo vergaat mij iedere Woensdag en Vrijdag ochtend (voor zoverre
het mij lukt). Normaal ga ik dan zwemmen, en tref 's Woensdags
alleen Gerard aan ( de vriend van Ellen v/d Peet) als mede trainer
Cora komt ook trouw (helemaal vanuit IJmuiden). Op de Vrijdag zijn
er wat meer (als het goed is), zoals Eric Thoolen en Francois
Withagen, Siem Keyzer en ik weer.
Woensdag 7-2-1985; ik doe mijn ochtendzwemdaagse routine, maar
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ik heb behoorlijke keelpijn. Toch ging ik naar het zwembad, want als
Gerard er niet zou zijn, dan zou Cora voor niets gekomen zijn en dat
vind ik toch echt erg, en dus zou ik haar in elk geval gezelschap
houden dus 2 zwemmers , in het water, een op de kant, en een
trainster. Gerard was er echter wel, en had Ellen meegenomen, een
reuze opkomst voor een woensdagochtend.
Deze plotselinge verschijning, van Ellen was overigens wel knap
vernederend voor Gerard, want Gerard komt regelmatig zwemmen ,
en Ellen doet alleen maar waterpolo, maar Gerard kon maar slechts
één maal 66 2/3* winnen. Gerard was aan het eind ongeveer gelijk
door dat de vermoeidheid van Ellen een vrij grote rol begon te
spelen. Hope goed Ellen het dan ook deed, dacht ze wel dat dat de
laatste ochtend training voor haar zou zijn.
Na 13 februari zal ik niet meer de Woensdag ochtendtraining kunnen
meemaken, omdat, ik hen ingeloot om de A.B.O. curcus te volgen, en
wel op de Dinsdag avonden.
Maar het zou dan wel heel diep triest zijn als Cora iedere
woensdagochtend, uit IJmuiden, moest komen om alleen Gerard te
trainen? Misschien komt dit uur dan wel te vervallen. Daarom vraag
ik alle wedstrijdzwemmers om eens te overwegen om 's morgens te
komen trainen. Probeer het dan eens een ochtend om te kijken, hoe
zo'n ochtend is. Laat. het Cora dan wel van te voren weten, want
anders denkt zij misschien dat er niemand komt, maar kom jij die
keer juist wel dan sta je voor een gesloten deur. Ja , dan gaat de lol
er wel snel van af. Kom dus ook eens trainen; het is de moeite van
het proberen waard, om van 6 tot 7 uur 's ochtends te trainen.
Tot ziens,
Johan Selles
(* het Sportfondsenbad was 33 1/3 meter lang, dus 66 2/3 meter is
één maal heen en weer. Redactie )
Alles is volledig na te lezen op www.dewatertrappers.nl
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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.

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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