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Leren zwemmen bij DWT
Iedere ouder moet op gegeven moment nadenken over zwemles voor
zijn/haar kind.
Wordt het een zwemschool of een zwemvereniging. Het verschil
tussen een zwemschool en een zwemvereniging is bij ouders niet
altijd duidelijk. Vandaar dat wij hier even kort bij stil staan.
Een zwemschool is en commerciële instelling en heeft gediplomeerde
mensen in loondienst. Dit is duidelijk te merken aan het lesgeld. De
meeste zwemscholen maken reclame voor het snel behalen van het
zwemdiploma. Er is dus geen tijd voor spelenderwijs lesgeven.
Meestal krijgen de kinderen direct in het diepe bad les en wordt er
veel gebruik gemaakt van drijfmateriaal. Ouders mogen niet kijken
tijdens de zwemles, want dit leidt het kind af.
Een zwemvereniging heeft geen commercieel doel. De mensen die de
zwemles verzorgen doen dit in hun vrije tijd. Zij hebben een
zwemopleiding gevolgd via de zwembond waar de vereniging is
aangesloten. Het plezier beleven in het water staat voorop. Ieder kind,
of het kan zwemmen of niet, moet het leuk vinden in het zwembad.
Daarom starten de beginners altijd in het ondiepe bad. Zij mogen in
hun eigen tempo ontdekken dat je kan drijven en kan kijken onder
water. Kinderen worden gestimuleerd om iedere keer iets nieuws te
proberen. Er is geen sprake van druk. En ouders zijn welkom om te
kijken naar hun kind. Door de inzet van de vrijwilligers kan de
contributie (lesgeld) vrij laag worden gehouden. Het enige nadeel is
dat een zwemvereniging alleen op de incourante uren het zwembad
kan/mag huren en de lessen kan aanbieden na werktijd.

Inschrijven voor zwemles
Ook bij DWT hebben wij een wachtlijst. De vraag naar zwemles is
namelijk groter dat wij in de vier lesuren kunnen bieden. Het is dus
van belang dat kinderen tijdig worden ingeschreven.
Vanaf 3 jaar mag een kind worden ingeschreven. Inschrijven doet u
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via e-mailadres: ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
Vermeld de naam van uw kind, geboortedatum, keuze zwemdag en
zwem uur en uw contactgegevens. Er wordt vanzelf contact met u
opgenomen als uw kind aan de beurt is.

Lid worden als je al kan zwemmen
Wie al kan zwemmen hoeft niet op de wachtlijst. Kijk op de Website
en mail eventueel naar leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwemmen voor volwassenen (18+); het uur U
Op vrijdagavond kan er in het Boerhaavebad van 19.30 uur tot 20.30
uur gezwommen worden door volwassenen. Er wordt zwemles
gegeven (ABC) maar mensen komen ook om zelf baantjes te trekken.
Dit uur mag alleen gezwommen worden in het wedstrijdbad.

Proeflessen voor nieuwkomers
Wie nog geen lid is mag twee proeflessen afnemen. De tafeldame kan
hier meer over vertellen. Na de tweede proefles moet men lid worden
van de vereniging.

Regels in het zwembad
Om alles netjes te laten verlopen zijn er regels voor de leden.
Hieronder de tien belangrijksten.
1.
Kom op tijd. Het is erg storend als de les al is begonnen en er
komen nog leden binnenlopen.
2.
Ga langs de tafeldame. In het Boerhaavebad gaat iedereen via
het clubhuis naar binnen. In de Planeet via de centrale hal. De
tafeldame registreert de aanwezigheid van de leden.
3.
Vaders kleden kinderen om in de herenkleedkamer en moeders
in de dameskleedkamer. Dit omdat ook kaderleden zich in de
kleedkamer verkleden.
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Zorg voor goede zwemkleding. De keuze is vrij, maar het moet
wel goed passende kleding zijn.
5.
Loop niet met schoenen op de natte vloeren. Dit is niet
hygiënisch. Moet u toch even mee, trek dan slippers aan of ga
op uw blote voeten.
6.
Ouders gaan niet mee de zwemzaal in. Neem afscheid in de
kleedkamer en ga op het terras zitten genieten van uw kind.
7.
Er mag niet gerend worden in de zwemzaal. Om glijpartijen te
voorkomen loopt iedereen rustig naar zijn/haar groep.
8.
Onderbreek de les niet. Kom niet tijdens de les uw kind halen.
Moet uw kind eerder weg, meld dit dan voordat de les begint.
9.
Niet roepen naar uw kind. Om de aandacht van uw kind goed
vast te kunnen houden is het roepen tijdens de zwemles niet
gewenst.
10. Stel uw vragen aan de uurleider. Mocht u vragen hebben over
de vorderingen van uw kind of iets dergelijks. Stel deze dan
aan de uurleider voor of na de les.
Natuurlijk is het leuk om de vorderingen van uw kind af en toe vast
te leggen. Vraag vooraf even aan de lesgever of het goed is dat u
foto's maakt of filmt. Niet iedereen vindt het prettig in badkleding te
worden vastgelegd. Wij rekenen op uw begrip.
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Informatie over het diploma
zwemmen en de voorbereiding
Voorafgaand aan het afzwemmen wordt er flink geoefend.
De kinderen krijgen een briefje met de mededeling dat er 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.
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.
Invullen afzwembriefje en betalen
Het meegegeven afzwembriefje moet ingevuld worden en uiterlijk 1
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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.
Begeleiding
Om de kinderen op hun gemak te stellen wordt de begeleiding
verzorgd door de lesgevers van het zwemuur van uw kind. Zo hebben
zij een vertrouwd gezicht en vertrouwde instructies.
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Eisen
Zwemdiploma
A
Gekleed:
•
1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong
voorwaarts; na het bovenkomen aansluitend
•
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
•
3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve
draai om de lengte-as en
•
4. 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
•
5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
Badkleding:
•
1. Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong
heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te
komen)
•
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het
water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant
bevindt.
•
3.1. 50 meter schoolslag, proef afmaken met
•
3.2. 50 meter enkelvoudige rugslag.
•
4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
•
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele
meters schoolslag, waarna
•
4.3. 5 seconden drijven op de borst.
•
5.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
•
5.2. 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters
enkelvoudige rugslag, waarna 10 seconden drijven op de rug.
•
6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter
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•
•

borstcrawl.
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter
rugcrawl.
8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze,
gevolgd door 60 seconden watertrappen met gebruik van armen
en benen, waarin 2 keer, al watertrappend een hele draai om de
lengte-as gemaakt wordt.

Eisen
Zwemdiploma
B
Gekleed:
•
1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong
voorwaarts, onder water een halve draai om lengte-as maken; na
het boven komen aansluitend
•
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
•
3. 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot
door zwemmen en 1 keer een hele draai om de lengte-as, en
•
4. 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
•
5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
Badkleding:
•
1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd
door (zonder boven te komen)
•
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal, in het
water hangend zeil, dat zich op 6 meter van de (start-)kant
bevindt.
•
3.1. 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts
richting de bodem zakken; proef afmaken met
•
3.2. 75 meter enkelvoudige rugslag.
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•
•
•
•
•
•
•

4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele
meters schoolslag, waarna 7 seconden drijven op de borst.
5. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters
enkelvoudige rugslag, waarna 15 seconden drijven op de rug.
6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter
borstcrawl.
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter
rugcrawl.
8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze,
gevolgd door 30 seconden watertrappen met gebruik van armen
en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen.

Eisen
Zwemdiploma
C
Gekleed:
•
1. Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend
•
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
•
3. 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik
van een hulpmiddel.
•
4. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze,
aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder
een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen
en
•
5. 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
•
6. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
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Badkleding:
•
1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd
door (zonder boven te komen)
•
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het
water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant
bevindt.
•
3.1. 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer koprol
voorover en 1 keer een hoekduik richting bodem maken; proef
afronden met
•
3.2. 100 meter enkelvoudige rugslag.
•
4.1. Van de kant te water gaan met een kopsprong (een
startsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door
•
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele
meters schoolslag, waarna 10 seconden drijven op de borst.
•
5.In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
•
5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters
enkelvoudige rugslag, waarna
•
6. 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door 5 meter
hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen.
•
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter
borstcrawl.
•
8. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter
rugcrawl.
•
9. Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door
30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere
richtingen, met gebruik van armen en benen, en 30 seconden
(verticaal) blijven drijven met gebruik van armen.

Kleding-eisen examen zwemdiploma A
•
•
•

•

Bij examens voor het zwemdiploma A dient de kleding te
bestaan uit:
Badkleding
T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen, korte broek (d.w.z.
broekje met pijpen; broekjes die naadloos aansluiten op de huid
zijn niet toegestaan)
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan;
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schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een
jurk of rok/blouse dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.

Kleding-eisen examen zwemdiploma B
Bij examens voor het zwemdiploma B dient de kleding te bestaan uit:
•
Badkleding
•
T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
•
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid
zijn niet toegestaan)
•
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan;
schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een
jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De
jurk/rok moet tot over de knie reiken.

Kleding-eisen examen zwemdiploma C
Bij examens voor het zwemdiploma C dient de kleding te bestaan uit:
•
Badkleding
•
T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
•
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid
zijn niet toegestaan)
•
Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen,
dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
•
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan;
schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een
jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De
jurk/rok moet tot over de knie reiken.

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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Het ondiepe bad
Hoewel het lijkt alsof er alleen wordt gespeeld in het ondiepe bad
wordt er wel degelijk hard geoefend. Hieronder vindt u globaal de
leergang van badje 1 tot en met badje 4.

Badje 1: watergewenning
Spelenderwijs worden kinderen vertrouwd gemaakt met het water. Zij
leren springen van de kant, vallen en opstaan, kijken onder water,
liggen op buik en rug en afzetten van de kant. Dit alles zonder
hulpmiddelen.

Badje 2: drijven en crawlslag
De kinderen wordt geleerd te drijven op buik en rug en er wordt een
begin gemaakt met de crawlslag benen. Afgewisseld met spelletjes
waarbij ze ook onder water moeten, wordt de drijftijd opgevoerd.

Badje 3: aanleren beenslag schoolslag en rugslag
Als de kinderen goed kunnen drijven is het tijd voor het leren van de
beenslagen. Meestal wordt gestart met de rugslag, omdat het gezicht
dan niet in het water hoeft. Het aanleren van deze slagen wordt ook
afgewisseld met de crawlslag en leuke spelletjes.

Badje 4; aanleren combinatie schoolslag en borsten rugcrawl
Als de beenslag schoolslag en de rugslag goed onder de knie zijn,
wordt de combinatie schoolslag (met armen en benen zwemmen)
aangeleerd. Dit vergt enige tijd. Het is voor kinderen erg moeilijk om
gelijktijdig met armen en benen te zwemmen. Daarbij moet ook gelet
worden op de ademhaling.
De armslag borst- en rugcrawl wordt ook aangeleerd. De lessen
worden afgewisseld met springen in het diepe, oefenen met de wat
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gevorderde kinderen in het diepe
en allerlei leuke leerzame spelletjes.
Als de kinderen zich prettig
voelen in het diepe bad en de
zwemslagen voldoende zijn gaan
ze naar het diepe bad. Het
belangrijkste is dat de kinderen
met plezier en ontspannen
zwemmen in het diepe. Wie nog
wat angstig is blijft nog even
dooroefenen.

Hoe
gaat
het
doorsturen naar een
volgend bad?
De lesgever overlegt altijd met
de uurleider over de vorderingen
van de kinderen. Bij twijfel komt
de uurleider zelf kijken wie er
doorkan. Er is dus wekelijks
overleg over de vorderingen van
de kinderen.

Kleurplaat
bij
bevordering naar het
volgende bad
Ieder kind dat een bad opschuift
mag bij de tafeldame een
kleurplaat gaan ophalen. Voor
ieder bad is er een andere
afbeelding.
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Even voorstellen…….
U ziet ze iedere week in het zwembad, de lesgevers en de tafeldames.
Hieronder stelt iedereen zich kort voor aan de
hand van vragen.

Vrijdag Boerhaavebad
Mijn naam is Isabella Peereboom en ik werk
als crewtrainer bij Mac Donalds. Ik heb 2
diploma`s en ben bijna 2 jaar hulpouder en
sinds april 2010 tafeldame bij de J-REZ. Mijn
twee kinderen zwemmen bij DWT.
Ik heb geen zwemopleiding gedaan, maar val
af en toe met veel plezier in bij het lesgeven.

Mijn naam is Harrie van Geldorp. Ik
ben timmerman bij de firma Rijnierse
en op vrijdag de uurleider.
Ik heb a,b,c en zwemvaardigheid I en
ik ben ongeveer 15 jaar actief als
kaderlid bij DWT. Mijn twee zoons
zwemmen ook bij DWT. De een geeft
op zaterdag les de ander geeft polo
training.
T o e n m i j o u ds t e z oon m e t
leszwemmen begon ben ik gevraagd
om te helpen met lesgeven zo zie je
maar wat er van kan komen. Ik heb de
opleiding zwemleider a en b gedaan.
Mijn grootste compliment is als kinderen en ouders die als ze er mee
stoppen je komen bedanken voor het lesgeven. Ik kan me storen aan
ouders die tijdens het lesgeven je aandacht vragen.
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Lesgeven is leuk, omdat het leuk is om te doen en omdat we mensen
te kort komen bij het lesgeven .
Mijn naam is Humeyra Goker en ik
ben 13 jaar. Ik zit op de MAVO. Ik
heb zwemdiploma
A.B.C +
zwemvaardigheid 1+2. Vanaf augustus
2009 tot heden ben ik actief als
assistent-lesgever. Harry heeft aan mijn
moeder gevraagd of zij geen les wilde
geven na de zomervakantie mijn
moeder heeft toen gemeld dat ik het
wel leuk zou vinden om les te geven
en ja hoor na de vakantie ben ik
begonnen in badje 2 met assistentlesgever.
Ik ben nog te jong om een
zwemopleiding te gaan volgen, maar ik heb al veel geleerd van de
lesgevers met een diploma. Ik krijg steeds wel complimenten van
ouders en vooral mijn eigen moeder is daar een van en Mevr. van
Gemert (moeder van Diego en Michael). Zij vinden het fantastisch
wat ik allemaal doe. Ik stoor me wel aan ouders die boven zitten te
kijken en heel veel negatieve commentaar hebben en vaak ook
schreeuwen naar hun kinderen dat ze
het goed moeten doen. Iedereen zou
les moeten geven het is erg leuk om
iets wat ik weet ook te kunnen delen
met anderen en het hun ook te kunnen
leren.
Mijn naam is Martine Rohling. Ik ben
Grafisch Vormgever / DTP-er. Ik heb
alle zwemdiploma's..
Ik begon met zwemles op mijn 6de en
op mijn 9de begon ik met waterpolo en
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dat heb ik ongeveer 31 jaar gedaan. Daarnaast heb ik ook nog, ik weet
niet meer hoe lang, meegedaan met wedstrijdzwemmen..
Mijn kinderen zitten zijn ook bezig met leszwemmen. Martijn gaat 11
december voor zijn A en ik denk dat Rutger het record gaat breken in
het 1ste badje (Daar zit hij al bijna 2 jaar, hij had zo een enorme
watervrees!).
Door het wedstrijdzwemmen en waterpolo waren wij altijd in het
zwembad (toen nog in het Sportfondsenbad) op vrijdagavond en
zodoende werd er gevraagd of we zin hadden om zwemles te geven.
Samen met Carola Wigman, die ook in de Planeet lesgeeft, heb ik
toen een aantal jaar in het 1ste badje lesgegeven. Totdat ik op school
les had tot 5 uur en ik niet meer op tijd aanwezig kon zijn. Ik heb
geen diploma's voor het lesgeven. Het enige wat ik ooit heb gedaan is
een watergewenningscursus in het Stoops bad.. Het grootste
compliment wat ik elke week krijg is dat de kinderen het naar hun zin
hebben bij mij in het badje, en ook nog leren zwemmen! Ik kan me
storen aan kinderen die te laat komen of veel lessen overslaan (het is
bijna onmogelijk om ze naar een volgend badje te krijgen). Het is
leuk om te doen. En ook al weet je niets van zwemles geven, er is
altijd een lesgever die hulp kan gebruiken en het je kan uitleggen en
leren.
Mijn naam is Gerard Houweling en ik
ben lasser / assemblage medewerker
van beroep. Ik ben in het bezit van vier
zwemdiploma's en ik ben ongeveer vijf
jaar actief bij DWT. Walter Bakker (de
uurleider van toen) heeft mij gevraagd
te komen assisteren. Ik heb geen
diploma's voor het lesgeven. Mijn
grootste compliment was dat een kind
een bad verder mocht. Ik kan me storen
aan kinderen die niet goed luisteren.
Het is erg leuk om zwemles te geven.
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Mijn naam is Kitty Ungureanu en ik werk in zwembad De Planeet.
Ik heb diploma A en B, 8 diploma's van de Reddingsbrigade en 1
diploma van synchroonzwemmen. Ik geef ongeveer 20 jaar les bij
DWT. Mijn dochter ging bij DWT synchroonzwemmen, maar zij is
later overgestapt naar waterpolo.
Ik heb eerst mijn instructeursdiploma van de Reddingsbrigade
gehaald en daarna een diploma van de KNZB. Ik heb heel veel leuke
momenten meegemaakt, maar wat ik nog steeds fijn vind om te horen
is dat kinderen een leuke zwemles hebben gehad. We willen toch
allemaal dat kinderen met veel plezier terugdenken aan hun
zwemlessen? Ik stoor me wel eens aan dingen waar ouders zich ook
aan storen: niet luisteren. Verder is het zwemles geven enorm
dankbaar werk. Leuk om iemand iets aan te leren en je kan af en toe
ook lekker gek doen in je zwemles.

Mijn naam is Theo van Giezen en ik
geniet al enige jaren van mijn
pensioen. Ik heb zelf 3 zwemdiploma's
en geef ongeveer 38 jaar zwemles bij
DWT. Omdat ik het te warm vond om
op het terras naar mijn drie kinderen te
kijken, ben ik zelf les gaan geven. Ik
heb de cursus zwemonderwijzer
gedaan in 1973. Het krijgen van
kindertekeningen vind ik een mooi
compliment.
Dus beste ouders, ga niet op de kant
zitten puffen, maar kom gezellig een
uurtje helpen. Zo is het mij ook
vergaan en ik heb er nog steeds plezier
in. Er is trouwens nog steeds behoefte aan vrijwilligers voor de
zwemlessen.
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GEZOCHT
De J-REZ is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de werkgroep te
komen versterken in het nieuwe seizoen voor de functie van:
!
!

Uurleider op vrijdag in het Boerhaavebad van 17.30 tot
18.30 uur
Uurleider op zaterdag in de Planeet van 8.00 tot 10.00 uur

Voor het uurleiderschap is het bezit van een diploma zwemleider
B/opleider 3, of de bereidheid deze cursus te volgen gewenst.
De uurleider draagt - samen met de andere kaderleden - zorg voor de
bezetting van de diverse badjes en de orde in en om de zwemzaal.
Hij/zij zorgt voor de registratielijsten en overlegt met de tafeldame
over het oproepen van nieuwe zwemmers. Ook is hij/zij
aanspreekpunt voor de ouders en overige kaderleden.
Het uurleiderschap vergt per week twee uurtjes van uw vrije tijd en
incidenteel iets meer in verband met administratieve zaken.
!

Administratieve duizendpoot voor het diplomazwemmen
(incidenteel)

Hij/zij zorgt voor het aanvragen van het diplomazwemmen. Maakt de
lijsten voor de beoordelaars en print de diploma's voor de kandidaten.
Handelt de financiën af met de penningmeester en bestelt als dat
nodig is nieuwe zwemdiploma's.
Deze taak vergt maandelijks twee uur tijd in verband met vergadering
J-REZ en incidenteel iets meer in verband met het diplomazwemmen.
!

Secretaris J-REZ

Hij/zij zorgt voor de beantwoording van inkomende mailberichten, de
verslaglegging van de maandelijkse vergaderingen, houdt het archief
bij, draagt zorg voor de webpagina elementair zwemmen en plaatst op
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verzoek informatie in het clubblad De Waterdroppels.
Deze taak vergt maandelijks vier uur tijd.
!

Zwemleiders en/of assistenten op de zwemuren in beide
baden

Je zorgt voor een leuke en leerzame zwemles. Heb je geen ervaring,
dan zorg je als assistent voor ondersteuning van de lesgever. De
lesgever leert jou hoe je de kinderen de kunst van het zwemmen kunt
aanleren.
Voor diegenen zonder diploma is de bereidheid voor het volgen van
workshops of een cursus gewenst.

Nieuw lesmateriaal voor in
de zwemlessen
Door Diana
DWT heeft nieuw lesmateriaal voor het leszwemmen gekregen!!!
Ik hoor u al denken: GEKREGEN?!
Ja, u leest het goed. Het verhaal gaat als volgt…………
Het is zondagmiddag als de telefoon bij mij thuis gaat. Yolanda aan
de andere kant van de lijn met de mededeling dat zij een formulier
heeft van haar werkgever, ING, over het jaarlijkse donatiefonds voor
clubs.
Wie aanspraak wil maken op dit fonds moet zo snel mogelijk het
formulier, volledig en correct ingevuld, retour sturen.
Ik aarzel geen moment, ruk mijn fiets uit de schuur en fiets naar
Yolanda toe.
Onder het genot van een kopje thee ploegen we het vragenformulier
door en moeten aan het eind nog een toelichting geven waarom nou
juist DWT voor dit fonds in aanmerking moet komen.
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Yolanda zet haar handtekening onder het formulier en zegt toe het
meteen retour te sturen. Vervolgens is het maanden stil. Ook als de
aangekondigde datum van bekendmaking van de geluksvogels is
verstreken. Yolanda en ik zien het somber in.
Maar dan gaat op een avond weer mijn telefoon. Yolanda roept
meteen door de telefoon dat wij onder de gelukkigen zitten. Wij
mogen lesmateriaal bij een aangewezen leverancier bestellen!!!!!!!
Yolanda stuurt me de link toe en ik print de artikelen uit die
interessant zijn voor ons. Na akkoord van de gehele J-REZ ga ik
bestellen:
Opduikfiguren met leuke kleuren;
Hoepels voor op de bodem;
Slierten om onder water doorheen te zwemmen;
Halfronde hoepels;
Opduikstaafjes;
Opduikringen;
Genoeg materiaal om de lessen extra leuk en afwisselend te maken.
En het heeft ons flink wat kosten bespaard. Alles heb ik inmiddels
voorzien van onze clubnaam, dus het kan gebruikt worden.
Yolanda, bedankt voor je snelle actie!

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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Grote clubactie uitslag
Beste clublotenverkopers en kopers,
Hierbij willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
grote clubactie bedanken. Afgelopen jaar is er weer erg hard gekocht
en verkocht door veel clubleden, jong en oud. Fijn om te zien dat
menig clublid 1 lot of zelfs meerdere heeft gekocht t.b.v. de club.
Maar ook is er goed langs de deuren gelopen en daar is veel van
opgehaald, daar zijn we erg blij mee. Van elk lot van 3,- gaat er toch
2,40 naar de club toe. Maar natuurlijk zien we ook graag prijzen
vallen op de loten zelf. En we hopen dan ook dat er prijswinnaars
tussen zaten dit jaar.
Zoals beloofd gaat er een prijs uit naar diegene die de meeste
clubloten heeft verkocht. Dit jaar is dat geworden Katherine
Zwaanswijk van synchroonzwemmen. Zij wint de Ipod shuffle. Wij
zullen ervoor zorgen dat deze bij je komt. Alle andere verkopers
willen wij bedanken voor de inzet en we hopen dat jij volgend jaar de
meeste loten verkoopt en zo ook een leuke prijs wint.
Namens het bestuur,
Martin Belles

Attentie Attentie
Van de Clubhuiscommissie
De uitzet-ijzers van de ramen van het clubhuis hebben een
servicebeurt nodig.
Aangezien dat nogal specialistisch werk is, de ramen zijn van
aluminium, zijn we binnen DWT op zoek naar iemand die de kunst
van het aluminium-lassen beheerst.
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Bent u degene die we zoeken, of kent u iemand die deze vaardigheid
beheerst, en wilt u DWT een handje helpen, neem dan contact op met
een van de leden van de clubhuiscommissie:
Mitchel Hupkens 06 42002548
Mieke Goedkoop 06 52055039
Mariska ter Horst 06 23641055
Wiebe Eijhusen 06 23576810
Wij zouden erg geholpen zijn indien iemand dit mankement voor ons
kan verhelpen. Natuurlijk worden de te maken onkosten vergoed.

DWT 3e in de competitie
Door Michel Wigbers
Op zondag 16 januari heeft DWT in Schagen de derde ronde van de
vijf competitie rondes gezwommen. Ondanks een paar ziek- en
afmeldingen hebben we deze ronde weer uitstekend gezwommen.
Iedereen heeft één of meerdere persoonlijke records gezwommen en
dat direct na de kerst vakantie. En daarnaast hebben Romy Nulkes en
Jikke van der Ende de limiet op de 50m rugslag gezwommen voor de
kringsprint
We zijn de ronde 3e geworden met maar 12 punten achterstand op de
nummer 1. Door deze goede uitslag zijn we geklommen van de 4e
naar de 3e plaats in de algemene ranglijst. We staan op een
promotieplek aangezien de nummers 1 t/m 4 promoveren.
plts Verenigingen ronde 1
1 Aquafit
1539,83
2 De Reuring
1553,68
3 DWT
1622,83
4 De Blauwe Schuur 1573,63
5 De Vuursche 1609,56

ronde 2
1637,67
1676,03
1668,05
1677,08
1709,10

ronde 3
1432,36
1434,18
1444,08
1484,74
1538,99

plts
1
2
3
4
5

stand
4609,86
4663,89
4734,96
4735,45
4857,65
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Schrijf de volgende competitie rondes alvast in je agenda: 13 maart
en 3 april 2011
Medaille plaatsen en/of dikke persoonlijke records kwamen van:
Afstand

Zwemmer

4 x 50m
wisselslag

Peter van de Bor
32.52 (rc)
Dennis de Graaf
32.47 (ss)
Roland Hoogendoorn
28.46 (vl)
Hiras Ferrandino
93 26.60 (vr)
Kenan Cörüz
Fatime Fidan
Priscilla Aarts
Rosaly Robijns
Romy Nulkes
Jikke van der Ende
Jeffrey Camphens
Lloyd Muylaert
Daphne Romeijn
Hiras Ferrandino
Roland Hoogendoorn
Zyco van Esveld
Miguel Klooster
Jikke van den Ende
Romy Nulkes
Jeffrey Camphens
Daphne Romeijn
Roland Hoogendoorn
Hiras Ferrandino
Krista van Kan
Annette Knape
Dennis de Graaf
Michel Wigbers
Bart van Leijden

25m vlinderslag
50m schoolslag
50m vlinderslag
50m vlinderslag
50m rugslag
50m rugslag
50m rugslag
50m rugslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m rugslag
50m rugslag
100m wisselslag
100m wisselslag
100m wisselslag
100m wisselslag
100m rugslag
100m rugslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag

Persoonlijk
Record
2.00.05 (1)

0.26.22
0.57.04
0.53.84
0.59.77
0.37.31 (3e)
0.36.25 (2e)
0.37.28 (3e)
0.40.73
0.32.40 (2e)
0.26.46 (1e)
0.26.85 (2e)
0.45.58 (1e)
0.55.41 (3e)
1.21.96 (2e)
1.24.61 (3e)
1:15.68 (1e)
1.19.67 (2e)
1.10.79 (1e)
1.11.67 (2e)
0.33.30 (2e)
0.33.48 (3e)
0.27.54 (1e)
0.27.66 (2e)
0.27.93 (3e)

Oude
Tijd

01:01:20
01-03-20
1.00.12
0.37.64
0.36.46
0.37.35
0.43.73
0.36.13
0.26.60
0.26.87
0.51.97
0.55.55
1.23.71
1.25.00

1.12.62
1.12.71

0.28.44
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Mastersnieuws.
Zuyderzee Masterscircuit te Zwolle.
Door Corinne Kalbfleisch
Op zaterdag 8 januari 2011 haalde Michiel eerst mij en daarna Bart af
met de auto. Onderweg pikten wij Dennis uit Amsterdam op.
Voorspoedig reden we naar Zwolle, waar we mooi op tijd
arriveerden. Eerst even koffie drinken en dan omkleden. Het
inzwemmen begon om half één en de wedstrijden om één uur. De
wedstrijden werden gehouden in het AA-bad
(25 m. baan) en de organisatie was in handen van "Swol 1894". Deze
club zwom vandaag mee met ruim 30 zwemmers. Natuurlijk konden
we veel bekenden een sportief jaar toewensen. Vorig jaar (2010)
waren wij niet bij deze wedstrijd vanwege het winterweer met
sneeuw.
In de negende serie heb ik de 50 m. schoolslag gezwommen. Ik werd
le en Margriet Pasma werd 2e met een verschil van 2/10 seconde. Er
werden ook enige masterrecords gezwommen. Dennis sprintte naar
snelle tijden. Bart zwom heel moedig zijn 200 m. vlinderslag naar een
tweede plaats. Klasse! Michiel en ik zwommen een spannende
wedstrijd op de 100 m. vrije slag. Met mijn tijden was ik erg blij. Na
1997 ben
ik niet meer onder de 1.25, min. gekomen op de 100 m. vrije slag. We
hebben allemaal punten gehaald voor het klassement. Ongeveer half
zes waren de wedstrijden afgelopen. Om acht uur werd ik thuis
afgezet door Michiel. Het was een geweldige dag!
Onze resultaten waren:
Dennis
H20+:
50 m. schoolslag
in
25 m. vrije slag
in
25 m. vlinderslag
in

0.33,36 min. 4e
0.12,84 min. 4e
0.13,50 min. 2e

pl...;
pl.
pl.

433 p
361 p
383 p

27
Bart H 50+:
200 m. vlinderslag
25 m. vlinderslag
50 m. vrije slag
Michiel H 50+:
200 m. rugslag
100 m. vrije slag
200 m. schoolslag
Corine D 55+:
50 m. schoolslag
100 m. vrije slag
200 m. schoolslag

in
in
in

3.42,51min. 2e
0.18,54 min. 4e
0.33,70 min. 5e

pl.
pl.
pl.

117 p PR
152 p
218 p

in
in
in

3.35,47 min. 2e
1.27,26 min. 2e
3.39,16 min. 3e

pl.
pl.
pl.

119 p PR
136 p
166 p PR

in
in
in

0.46,72 min. 1e
1.24,30 min. 1e
3.51,04 min. 3e

pl.
pl.
pl.

234 p PR
221 p PR
197 p PR

Uit het Archief
Door Michael
Dat DWT niet alleen zwemsporten beoefend maar ook diverse andere
sporten een warm hart toedraagt blijkt uit de volgende stukjes
geschreven in het clubblad van mei 1986.
Een aankondiging voor een Dartavond op pagina 2, het DWT
volleybal toernooi op pagina 9 en een verslag van de legendarische
DWT loop op pagina 18. Dit laatste verslag was geschreven door
Theo van Giezen en die is nog altijd actief bij DWT zoals in het
stukje Even voorstellen in dit blad kunt lezen. Tevens zwemt hij nog
altijd zijn baantjes tijdens het Uur U op vrijdagavond. Ook het
klaverjassen is lang een tak van sport geweest binnen DWT getuige
de standen die vanaf pagina 20 te vinden zijn.
Dit clubblad is in volledige vorm na te lezen op:

www.dewatertrappers.nl
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Geboren: Sophia Louise Theadora

23 januari 2011
09.29 uur 3996 gram

In het begin doen wij even heel rustig aan, maar
vanaf 12 februari 2011 hebben wij elke
zaterdagmiddag om 15u beschuit met muisjes.
Je bent van harte welkom!
Sanne, Jeroen, Julie & Sophia Janus-van Emmerik
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Jubileumdoolhof 2011
Door G. Luttikhuizen
Dit is een bestaand doolhof; echter een beetje aangepast voor het blad
“De Waterdroppels”. Elk lijntje is een rij struiken van het stekelige
type, zoals meidoorn, ribes en dergelijke. Door de heg dringen of
overheen springen is er daarom niet bij. De meeste zijn trouwens ook
te hoog, want je kunt een enkele keer bijna de andere kant van de heg
zien. Door de vijver lopen om af te snijden is niet aan te raden; een
laagje water boven een halve meter modder.
Wil je graag weten waar deze attractie zich bevindt? Dan moet je het
volgende doen , weten en vooral niet tijdens het fietsen suffen.
Fiets een flink stuk naar het zuiden over het Langeafstands Fietspad
langs de kust met de aanduiding: LF 1a (b gaat de andere kant op). Na
de grens hoef je pas op te letten of je iets tegenkomt, dat op een
doolhof lijkt.
Neem een fatsoenlijke fiets, dus niet een fiets met dunne bandjes en
met 12 of meer versnellingen. Je rijdt dan vaak te snel, kijkt alleen
rechtuit en voor je het weet ben je het doolhof voorbij. Zorg er ook
voor, dat de banden van je fiets een anti-breker-laag hebben, want
ongetwijfeld kom je na de grens op paden met scherpe voorwerpen.
En zo’n a-b-laag helpt echt. Pomp die band hard op. Deze kunnen
daar tegen en het rijdt gemakkelijker; een goed pompje meenemen.
Waar vind je dat LF1-pad?
A Fiets naar het Brouwerskolkje. Zoek daar een (lantaarn)paal,
waaraan een vierkant metalen plaatje is bevestigd, dat net zo groot is
als een brommerplaatje.
Op het witte plaatje moet met groene letters LF1a staan of
B Fiets naar het zuidelijkste puntje van de boulevard in Zandvoort.
Zoek daar naar de toegang tot het duingebied en fietsen maar.
Onthoudt deze helling goed. Ben je zwaar bepakt als je terugkomt,
dan moet je deze helling ook weer op.
Vindt je dat een probleem, dan is het handiger om vanaf Katwijk via
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de Leidse Trekvaart terug te fietsen.
Zoek de snelste manier om door het doolhof te lopen. In de vijvers
staan paaltjes met een letter. Noteer de letters. Achter elkaar gezet
vormen zij een woord, dat te maken heeft met het gebied, waar ons
zwembad staat.
Ben je gek op tellen, dan mag je het aantal rechte lijnstukjes tellen
binnen de omtrek van het doolhof. Er komt een mooi getal uit.
Beide oplossingen staan in de volgende “de Waterdroppels”.
Met dit doolhof kun je in het bezit komen van een
lichtblauwe DWT -badmuts
Wil je dat graag? Schrijf dan de oplossing(en) op een papiertje met
naam en adres. Stop dit in een enveloppe. Doe deze vervolgens in de
kopijbus, die in het clubhuis hangt. Succes met het tellen; als je
handig bent, is het eenvoudig.
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Van de polocommissie
Door de polocie
Inmiddels zijn alle teams al weer hard aan de slag en ligt de
winterstop al weer ver achter ons. Een nieuwe seizoenshelft met
nieuwe kansen is al volop losgebarsten. De jeugdteams doen het
ontzettend leuk. Steeds meer wedstrijden worden gewonnen en het
niveau gaat omhoog. Gelukkig kunnen we ook nog steeds nieuwe
waterpoloërs verwelkomen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Neem
ook gerust een keer een vriendje of vriendinnetje mee naar de
training, want met je vrienden samen trainen is het allerleukste!
Ook de seniorenteams presteren het om regelmatig het balletje in het
juiste netje te gooien. Niet altijd resulteert dit een gewenste
overwinning, maar het levert wel spannende wedstrijden op met hier
een daar zelfs een heuse battle.
Als polocommissie kijken we ook altijd even terug naar het afgelopen
seizoen: wat ging er goed en wat kan er nog beter? Als eerste is de
polocommissie ontzettend blij met alle vrijwilligers. Veel trainers
stonden aan de kant om de kneepjes van het vak over te dragen en bij
de jeugd zijn veel betrokken ouders. De minipoloërs zijn voorzien
van een mooie nieuwe set witte caps door de moeder van Kasper,
Nicole van Balen. Heel erg bedankt! Ook zijn er steeds meer mensen
met een W-tje. Afgelopen seizoen hebben weer een hoop poloërs de
W-cursus met succes afgerond. Inmiddels heeft elk team een aantal
juryleden. In sommige teams heeft zelfs iedereen een W-tje! Dit is erg
fijn, want zo hoeven niet steeds dezelfde mensen achter het tafeltje.
Wel valt het ons op dat er wel regelmatig wat foutjes op het
wedstrijdformulier te vinden zijn. Voordat de wedstrijdformulieren
naar de bond worden opgestuurd, kijkt de polocommissie de
formulieren altijd even na en steeds vaker vinden we wat
slordigheden. Helaas valt dit de zwembond ook op en krijgen we
mooie boetes van de bond in de brievenbus. En jammer genoeg
gebeurt dit steeds vaker. Dit is zonde van het geld en daarom hierbij
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een oproep aan de aanvoerders en aan de juryleden achter het tafeltje:
zorg dat het formulier netjes en duidelijk wordt ingevuld, zonder
fouten! Ook hebben we een klacht ontvangen van scheidsrechters
over onze jurytafel. Als jurytafel speel je een belangrijke rol voor het
verloop van de wedstrijd, dus willen we iedereen vragen om dit zo
goed mogelijk te doen. Het is voor je eigen clubgenoten!
Dan rest ons nog te wijzen op het jaarlijkse polofeest op 12 maart. Dit
keer geen thema's en gekke kleren, gewoon gezellig een biertje
drinken met z'n allen in het clubhuis. Want dat kan natuurlijk vaak
genoeg. Blijf dus allemaal even hangen na je wedstrijd voor deze
gezellige avond!

Spelregelmiddag voor de jeugd - 20 maart
Natuurlijk weten we allemaal hoe het spelletje gaat, maar af en toe
kijken er toch wat verbaasde gezichtjes vanuit het water op naar de
scheidsrechter. Daarom is er op zondag 20 maart een
spelregelmiddag. Met zijn allen zullen we de regels dan eens
doornemen en daarna hebben we gewoon training zodat we meteen in
de training ermee kunnen oefenen. We willen aan iedereen vragen om
te komen! De precieze tijd en invulling van de training wordt in het
volgende clubblad bekend gemaakt.
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Wat: Het jaarlijkse polofeest!
Wanneer: 12 maart
Waar: Ons altijd gezellige clubhuis
Thema: Géén thema, dat is ook wel eens leuk
Komt allen!

12 maart
Thema, hapje, drankje

Ontdek het zelf
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Van de clubhuiscommissie
Beste DWT'ers
De tijd gaat een stuk sneller nu we alweer in 2011 zitten. Zoals vorige
keer ook al te lezen was heeft het bestuur bij de nieuwjaarsreceptie de
aftrap gegeven voor het 80-jarig jubileum van DWT. Het nieuwe logo
is inmiddels ook bekend gemaakt, zoals te zien is op de voorkant van
het clubblad. De clubhuiscommissie heeft het verzoek gekregen om
een feestelijk avond te organiseren voor de 16-plussers van DWT.
Om het allemaal nog wat spannend te houden verklappen we nog niet
veel, maar wel kunnen we aankondigen dat deze grote feestelijke
gebeurtenis zal plaatsvinden in het voorjaar van 2011. We zullen ons
best doen om gebruik te kunnen maken van het, hopelijk, mooie weer
in mei. Totdat het moment daar is doen wij ons best om iets
geweldigs te organiseren. Wij vragen dus om nog wat geduld, want
dat zal zeker worden beloond!
Naast het jubileum hopen wij eigenlijk elke week een feestje te
kunnen bouwen. Daarom aan alle waterpoloteams: Kijk in het
poloboekje wanneer jouw team op zaterdagavond bardienst heeft,
zodat alle voorbereidingen in gang kunnen worden gezet en we nog
een hoop mooie zaterdagavonden kunnen verwachten.
Graag tot ziens in het clubhuis!
Mitchell Hupkens

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Martin Belles
Herman Gorterstraat 20
2024 JH Haarlem
tel. 023 526 90 72
martinbelles@hotmail.coml
Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
Penningm.:Marco Hendriks
Emmy Andriessestraat 70
1087 ML Amsterdam
tel. 06 48 47 42 53
marco.hendriks71@gmail.com
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 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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