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Voorzet van de voorzitter
Door Robbert Henrichs

Het is alweer een tijd geleden dat er een voorzet van de voorzitter in
het clubblad heeft gestaan. Na een jaar opgetreden te hebben als
interim-voorzitter is Martin verlost van deze titel. Tijdens het ALV
traden er maar liefst 3 mensen officieel toe tot het bestuur. Jeroen
Loerakker, Pieter Paul van Oerle en Mieke Goedkoop. Jammer
genoeg hebben we afscheid moeten nemen van Ingrid Lommerse.
Mieke Goedkoop heeft de taak van secretaris overgenomen en
daardoor ben ik doorgeschoven naar de taak van voorzitter.
Ik ben Robbert Henrichs, 26 jaar oud, geboren en getogen in Haarlem
en inmiddels al 15 jaar waterpoloër bij DWT. Ik werk bij TATA steel
in IJmuiden als project ingenieur media en begeleid nieuwbouw en
renovatie projecten voor de verschillende fabrieken. Verder ben ik
inmiddels 3 jaar lid van het bestuur waarvan de laatste 2 als
secretaris. Voor die tijd heb ik nog een aantal jaar in de
waterpolocommissie gezeten, waardoor ik de organisatie binnen
DWT redelijk goed ken.
Ook dit jaar is tijdens de ALV de Sendenbeker uitgereikt aan een
vrijwilliger van DWT. Dit jaar is de wisselbeker gegaan naar
Yolanda Bouman, al jaren de tafeldame en ze neemt ook de
ledenadministratie waar.
Op de ALV heeft het bestuur zijn beleidsplan gepresenteerd, in de
komende vijf jaar hebben we ons een aantal doelen gegeven;
Kader; het belangrijkste orgaan van onze vereniging
Doorstroming; meer kinderen vanuit leszwemmen naar de
sportsectoren
Jeugd sporters; meer sporters in de leeftijd 4-12 jaar
Multi-sporters; meer sporters binnen verschillende sportsectoren
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Ledenaantal; we willen groeien met ongeveer 5%
Financieel; een reserve van 50% van de begroting
De meeste van deze punten zijn niet nieuw, dat is ook niet
verwonderlijk voor een vereniging die al 80jaar bestaat. De meeste
punten zijn de basis van onze vereniging en dienen ook onderhouden
te worden. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op de betrokkenheid
van alle leden en vrijwilligers die actief zijn voor onze vereniging.
Het bestuur wil daarom iedereen bedanken die zich voor DWT inzet.

Het hele bestuur op een rijtje.
V.l.n.r.: Martin Belles, Marco Hendriks, Pieter-Paul van Oerle,
Mieke Goedkoop, Jeroen Loerakker, Michel Wigbers, Robbert
Henrichs.
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Even voorstellen…
Mijn naam is Mieke Goedkoop en voor degene die
regelmatig is het clubhuis te vinden zijn zal ik geen
vreemde zijn. Ik lees altijd dat iedereen altijd haarfijn
kan vertellen hoe lang zij al lid zijn bij DWT, maar dit
kan ik helaas niet. Naar mijn idee ben ik zo rond mijn
veertiende begonnen met waterpolo. Dit via mijn broer
Rob, hij was al lid van DWT. Toen ik hoorde dat er
ook een damesafdeling was, ben ik gaan kijken en ik
vond het meteen leuk. Sindsdien ben ik lid. Al heel
wat jaar zit ik ook in de clubhuiscommissie. Eerst als lid, later als
voorzitter en sinds twee jaar als vice-voorzitter.
Ook heb ik meer dan tien jaar, met veel plezier, training gegeven aan
minipoloërs en pupillen van waterpolo. Het is vooral leuk om te zien
dat er nog veel van deze kinderen lid zijn en het goed doen. Een paar
weken geleden ben ik gevraagd om secretaris te worden van het
bestuur van DWT. Dit was me al eens eerder gevraagd, maar tot nu
toe heb ik altijd nee gezegd.
Dit keer heb ik ja gezegd omdat ik het huidige bestuur een leuke
groep mensen vind en omdat ik denk dat er nog heel wat werk
verricht moet worden. Naar mijn idee kan ik daar mijn steentje aan
bijdragen. De functie als secretaris heeft veel raakvlakken met mijn
baan als office-assistant bij Schoevers Professionals. Ik ben
verantwoordelijk voor de commerciële- en administratieve
ondersteuning van een drietal accountmanagers en één
districtmanager. Een leuke, drukke en afwisselende functie en met
deze ervaring op zak ga ik er vanuit dat de functie als secretaris mij
goed zal liggen.
Mijn eerste r vergadering heb ik intussen gehad en de overdracht van
alle werkzaamheden zal ook geweest zijn als dit boekje verschijnt. Ik
heb er in ieder geval zin in en hoop met de huidige groep mensen
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ervoor te zorgen dat alle bestuurstaken goed uitgevoerd zullen
worden. Het is trouwens niet zo dat ik stop met de
clubhuiscommissie. Ook in deze werkgroep zal ik nog actief zijn als
vice-voorzitter.
Groet,
Mieke

Extra afzwemfeest
Door: Edith Piers
Omdat veel leden zo enorm goed hebben geoefend de afgelopen
maanden, heeft de J-REZ een extra afzwemmoment ingelast.
Op vrijdag 22 april was het zover….het afzwemfeest van De
Watertrappers. Deze keer werd er afgezwommen in het
Boerhaavebad voor de diploma's A, B en C.
De kinderen werden eerst opgevangen in de gang voor de douches en
in volgorde gezet. Onder luid applaus en het opnoemen van de
namen van de zwemmertjes kwamen de kinderen de zwemzaal in.
Yolanda was speakerdame en heeft het publiek duidelijk alle
onderdelen uitgelegd terwijl de kinderen de verplichte verrichtingen
deden.
Het is evenwel nog moeilijk om voor ieder kind dat door het gat weer
naar boven komt een luid gejoel van het publiek te mogen ontvangen.
Misschien dat er bij het volgende afzwemmen meer geluid van het
publiek komt!!
De ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's hebben kunnen genieten
hoe de kinderen alles zwommen: met hun kleren aan watertrappelen,
schoolslag waarbij ze onder en over een vlot moesten en rugslag,
daarna zelf uit het water klimmen en snel die natte kleren uittrekken.
Toen moesten ze door het gat, A - 3 meter, B - 6 meter en C - 9 meter
onder water, doorgaan met schoolslag, voor de C-tjes nog 2 koprollen
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en 2 hoekduiken en nog rugslag.
Helemaal stil liggen als een waterslang en dan zo stil als een zeester
en voor de C-tjes nog een stukje wrikken.
Een paar meter borstcrawl en rugcrawl en dan met z'n allen tegelijk
watertrappen.
Onder te toezicht van onze nieuwe voorzitter kon Yolanda de
verlossende woorden zeggen……….
IEDEREEN IS GESLAAGD!!!!!!!!!!
Voorzitter Robbert deelde de diploma's uit en iedereen ging blij naar
huis.
Bedankt kaderleden voor jullie ondersteuning tijdens deze extra
afzwemavond.

Hierbij feliciteren wij:
A-diploma:
1.
Isabelle Kloppers
2.
Zus de Kruijk
3.
Abdelilah Zemrani
4.
Michaëla van Baelen
5.
Lisa Weustink
6.
Samira Abdoebrahman
7.
TJ Harthoorn
8.
Yasmina Mousaoui
9.
Luuk Tol
10. Miha?? Manolache
11. Marloes Pot
12. Yoel Tesfamariam
13. Suus Zandvliet
14. Abida el Harchaci

15.
16.

Youssef Lazam
Meike Zandvliet

B-Diploma:
1.
Marije Duijvis
2.
Martijn van de Laar
3.
Daan Lefferts
4.
Eveliene Woolthuis
5.
Nathnael Amanuel
6.
Kee van der Kolk
7.
Sebbo Smit
8.
Pietertje Venniker
9.
Xara Dijkhuizen
10. Hannah Hunter
11. Amira Jelloul
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kaylee de Wildt
Jasmina Jelloul
Kyo Saarloos
Karima Caffio
Thijs Hoogenboom
Aleyna Sarihan
Lieke Mathysen Gerst
Femke Bras
Karlijn Hollmann
Jilles Hersman
Nienke Rolvink
Koen de Rijk

24.

Tanja van der Laan

C-diploma:
1.
Jos van Breugel
2.
Thom Griffioen
3.
Manal Gardouh
4.
Tycho Verhagen
5.
Noëlia Klooster
6.
Mare Bethe
7.
Michael van Gemert
8.
Sophie van Esveld

Kalender voor het
leszwemmen
Maand dag Bijzonderheden zwemles DWT
MEI
13 Start gekleed zwemmen voor alle zwemdiploma’s
14 Start gekleed zwemmen voor alle zwemdiploma’s
JUNI
3
Geen zwemles
4
Geen zwemles
10 Proefzwemmen ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3
11 Proefzwemmen ABC en zwemvaardigheid 1, 2 en 3
JULI
1
Laatste avond voor inleveren afzwembriefjes en betalen
afzwemmen
2
Laatste ochtend voor inleveren afzwembriefjes en betalen
afzwemmen
8
Afzwemmen zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (18.30 uur in
Boerhaavebad)
9
Afzwemmen ABC (8.15 uur in Planeet)
15 Vrijzwemmen voor kinderen en ouders *
16 Vrijzwemmen voor kinderen en ouders *

*informatie wordt t.z.t. uitgedeeld in het zwembad.

8

Sendenbeker dit jaar naar
Yolanda Bouman van de
J-REZ
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op
21 april jongstleden heeft het bestuur van
DWT de Sendenbeker toegekend aan
Yolanda Bouman.
De Sendenbeker is een wisselbeker voor
leden die zich bijzonder inzetten voor de
club. Ieder jaar wordt er een lid gekozen. De
beker wordt voorzien van de naam van het lid
en extra mooi opgepoetst, waarna deze voor
een jaar mee mag naar huis.
Yolanda heeft de beker dit jaar gekregen voor haar jarenlange inzet
als tafeldame op de zaterdagmorgen. Weer of geen weer, Yolanda zit
er om alle kinderen en hun ouders welkom te heten. Ook houdt zij
voor de gehele vereniging de ledenadministratie bij, verzorgt zij de
wachtlijst voor het leszwemmen en pakt zij de facturen in om de
contributie te innen.
In 2010 zorgde zij ook nog voor toekenning van een gift via haar
werkgever. De J-REZ heeft hiervan nieuw lesmateriaal mogen
aanschaffen. Yolanda heeft dus echt hart voor DWT.
Helaas was Yolanda verhinderd en kon zij de Sendenbeker niet
persoonlijk in ontvangst nemen.
Binnenkort komt het bestuur bij haar langs om deze alsnog aan haar
te overhandigen.
Wij zijn erg trots dat ook dit jaar weer een lid van de J-REZ is
gekozen voor deze bijzondere blijk van waardering.
De J-REZ

9

DWT 1e in laatste ronde en
wordt 2e in de competitie!
Door Michel
Op zondag 3 april heeft DWT in haar eigen Boerhaavebad de laatste
ronde van de competitie gezwommen. Na 4 rondes stond DWT nog
3e met 20 punten achterstand op de De Reuring en maar 2 seconden
voorsprong op De Blauwe Schuur. Alle zwemmers (en ook twee
nieuwe zwemmers Marcel en Julianne) waren er om zo hard
mogelijk te zwemmen om te strijden voor plaats 2,3 en 4. Het is
uiteindelijk de 2e plaats geworden! We hebben de 20 punten
ingelopen en zelfs nog 16 punten overgehouden voor de tweede
plaats.
Alle zwemmers, ouders, trainers en werkgroep gefeliciteerd! Volgend
seizoen zwemmen we een klasse hoger. Als trainer zeg ik dank jullie
wel voor jullie inzet bij alle wedstrijden.
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Als ik zie hoeveel progressie jullie gemaakt hebben dit seizoen dan
kan ik alleen maar zeggen: "Ik ben trots op jullie".
plts
1
2
3
4
5

Verenigingen
Aquafit
DWT
De Reuring
De Blauwe Schuur
De Vuursche

ronde 1
1539,83
1622,83
1553,68
1573,63
1609,56

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

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

ronde 4
1609,83
1664,05
1715,61
1666,23
1764,34

ronde 5
1703,54
1642,95
1678,17
1765,39
1754,03

plts
3
1
2
5
4

stand
7923,23
8041,96
8057,67
8167,07
8443,27

Medaille plaatsen en/of dikke persoonlijke records kwamen van:
Afstand
Zwemmer
4 x 50m vrijeslag Jikke van den Ende
meisjes
Deborah Thoolen
Romy Nulkes
Eva Visser
100m wisselslag Miquel Klooster
100m wisselslag Kithapat Braunius
25m vlinderslag Hanna Schrijver
25m vlinderslag Zyco van Esveld
25m vlinderslag Emre Uysal
100m vrijeslag
Deborah Thoolen
100m vrijeslag
Jorrit Bakker
100m vrijeslag
Hugo Metten
100m wisselslag Jikke van den Ende
100m wisselslag Romy Nulkes
100m wisselslag Jeffrey Camphens
50m rugslag
Daphne Romijn
50m ruglslag
Merel Visser
50m rugslag
Hiras Ferrandino
50m rugslag
Roland Hoogendoorn
100m wisselslag Annette Knape
100m wisselslag Krista van Kan
100m wisselslag Dennis de Graaf
100m wisselslag Perter van de Bor
100m wisselslag Michel Wigbers
50m vrijeslag
Zyco van Esveld

Persoonlijk Record Oude Tijd
2.14.89 (1e)

1.47.86
1.54.13
0.24.42 (2e)
0.19.73 (1e)
0.24.75 (3e)
1.23.48
1.13.78 (1e)
1.29.98
1.20.20 (2e)
1.24.09 (3e)
1.15.30 (1e)
0.36.38 (1e)
0.39.09 (3e)
0.31.65! (1e)
0.33.21 (2e)
1.22.07 (2e)
1.27.09
1.08.14 (1e)
1.12.28 (2e)
1.12.72 (3e)
0.34.60 (3e)

2.00.19
0.28.47

1.28.48
1.45.13
1.24.61
0.37.56
0.33.22
0.33.41
1.29.27

0.35.21
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Afstand
50m schoolslag
50m schoolslag
50m schoolslag
100m rugslag
100m rugslag
100m rugslag
100m vrijelslag
100m vrijeslag
100m vrijeslag
50m vrijeslag
50m vrijeslag
4 x 50m vrijslag
jongens

Zwemmer
Jorrit Bakker
Hugo Metten
Raoul Ratnavel
Jikke van den Ende
Romy Nulkes
Jeffrey Camphens
Daphne Romeijn
Roland Hoogendoorn
Hiras Ferrandino
Annette Knape
Dennis de Graaf
Zyco van Esveld
Hugo Metten
Maarten Jankie
Jorrit Bakker

Persoonlijk Record
0.44.12 (1e)
0.48.40
0.50.59
1.22.39 (2e)
1.25.56 (3e)
1.19.16 (2e)
1.13.33 (2e)
0.58.05 (1e)
0.58.96 (2e)
0.32.83 (3e)
0.27.50 (3e)
2.30.55 (2e)

Oude Tijd
0.54.60

1.27.65

0.58.30
0.33.48

DWT Paastoernooi
Door Michel
Dit jaar deden er 13 verenigingen mee aan het tweedaags
paastoernooi op zondag en maandag. Het waren twee mooie dagen
met heel erg warm weer en zeer goed zwemmen van DWT.
Hoogtepunt was de 80 x 25 meter wisselslag estafette met 10
zwemmers. Deze 10 zwemmers moesten om en om rugslag,
schoolslag, vlinderslag en borstcrawl zwemmen. Deze 80 x 25m was
georganiseerd in het kader van het 80-jarig bestaan van DWT en het
25-jarig bestaan van het paastoernooi. Er waren 6 inschrijvingen
waaronder een waterpoloploeg van DWT met gevestigde
waterpolonamen als Frank Muyleart, Paul Stricker en Ronnie
Westerhoven. De zwemploeg van DWT is de strijd aangegaan met
deze ervaren ploeg. Na het start signaal bleven de waterpoloers goed
bij op de rugslag. Na de rugslag kwam de schoolslag en kregen de
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zwemmers een half baantje voorsprong. De voorsprong van meer dan
2 banen werd opgebouwd bij de vlinderslag en bleef behouden
tijdens de vrijeslag. De zwemploeg van DWT won de 80 x 25 meter
wisselslag in een tijd van 21.48.91 gevolgd door de waterpoloers
(22.41.00) en Oeza (23.04.10).
Hieronder nog de opstellingen van beide DWT ploegen:
Jeffrey Camphens 95
Carry Smits 59
Dennis de Graaf 87
Anje Wattel 62
Peter van de Bor 84
Marcel van Gemert 63
Hiras Ferrandino 93
Jurgen Kleinhout 63
Bart van Leijden 92
Herman Lanfermeijer 62
Thijs van Egmond 91
Ted Meijer 64
Jikke van den Ende 95
Johan Selles 69
Roland Hoogendoorn 93
Paul Stricker 67
Daphne Romeijn 94
Ronnie Westerhoven 79
Zyco van Esveld 99
Frank Muylaert 62
De zwemmers vonden het heel erg leuk dat de waterpolo-ers nog zo
fanatiek meededen. Al begreep ik dat ze liever 4 kwartjes
waterpoloën dan 8 baantjes zwemmen.
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Na de 80 x 25 meter op het einde van zondag werden de medailles
uitgereikt in het zonnetje en nadat de overige zwemploegen naar huis
waren gegaan kon het eten worden opgediend. Het waren vooral de
toetjes die in de smaak vielen bij de zwemmers. Jill had een heerlijke
chocolade taart gemaakt en de moeder van Deborah had tiramisu
gemaakt met daarin het logo van DWT.
Maandag begonnen we raar. Bij het pakken van de programma's van
de tweede dag bleek dat de kopierwinkel twee keer het zondag
programma had uitgeprint. Oef er moest nog even hard gewerkt
worden om alle programma's nog op tijd uit te printen voor de
officials, ploegleiders en ouders. Bij het inzwemmen knapte er ook
nog een lijn, waardoor we er een reservelijn in het water moesten
leggen. Gelukkig was alles snel opgelost en konnen we beginnen aan
de wedstrijd.
Medailledelvers bij DWT waren Sophie van Esveld, Zyco van
Esveld, Kenan Cörüz, Hiras Ferrandino, Roland Hoogendoorn,
Tamara Aarts, Jikke van der Ende en Jeffrey Camphens. Daarnaast
haalde ons oudste lid Corine Kalbfleish een 3e plaats op de 50m
rugslag bij de dames.
Een paar bijzondere tijden wil ik nog even melden. Hiras zwom op
de 50m vrijeslag voor het eerst onder de 26 seconden. Roland zwom
2 flinke PR's op de 100m schoolslag (1.12.46) en 200m wisselslag
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(2.25.14). Jikk van der Ende zwom voor het eerst onder de 1.10 op de
100m vrijeslag. Sophie zwom de 50m vlinderslag in 1.05.10, terwijl
ze vrijdags voor pasen pas haar C-diploma heeft behaald.

Miquel Klooster zwom voor het eerst op de 50m vlinderslag onder de
minuut en Bart van Leijden haalde een medaille op de 50m rugslag.
Jeffrey zwom een vlakke 400m vrijeslag en zwom naar een tijd van
5.03.57. Dat was een PR van bijna 20 seconden. En Kenan Cörüz
zwom een zeer goede 1.53.14 op de 100m wisselslag.
Na twee-dagen strijd was ZPCH duidelijk de sterkste en werd DWT
verrassend tweede voor Oeza.
Als hoofdtrainer zijnde wil ik alle zwemmers, officials, organisatie,
alle vrijwillegers en ouders bedanken voor jullie inzet bij dit
toernooi, want zonder jullie is er geen zwemmen en zeker geen
paastoernooi.
Zie ook: http://www.zwemkroniek.com/nieuws.php?item=6889

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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Synchroonzwemmen
Door Nicole
Merel, Anouk, Sien en Daphne hebben op 26 februari meegedaan aan
de Interkringwedstrijd uitvoeringen voor Age II en haalde de
volgende resultaten:
Duet:Merel en Anouk
57,100
Ploeg:
Merel, Anouk, Sien en Daphne
53,400
6 maart was de muziekwedstrijd van de verenigingscompetitie. De
dag begon om 10:00 in ons eigen clubhuis met een 2 uur durende
sessie staarten maken-knotten draaien-gelatine smeren zodat later
tijdens de wedstrijd alle haren netjes vast blijven zitten. Als je na al
deze werkzaamheden je vingers iets te lang tegen elkaar houdt zitten
ze ook stevig aan elkaar vast. Nadat alle zwemsters op de foto waren
gezet door Aart zijn we naar Alkmaar gereden voor de wedstrijd.
Voor de meeste zwemsters van de Aanloop ploeg was het de eerste
muziekwedstrijd. Er waren 8 groepsnummers in deze categorie, met
vaak veel oudere zwemsters, en de 4e plaats is dan ook een heel mooi
resultaat! De Age II groep moest twee keer beginnen omdat ze al
klaarliggend in het water over het hoofd werden gezien.
Aan het einde van een lange dag (ook voor de ouders op de warme
tribune!) bleek dat de volgende punten en medailles waren gehaald:
Solo:
Age II
Eva
Senioren Sanne
Duetten:
Age I Pip en Marijn
Age II
Eva en Romy
Ploegen:
Aanloop

Maud, Charissa, Kate, Isabel, Noa

52,333
57,333

2e
3e

43,167
49,500

4e
2e

37,000

4e
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Age I Pip, Brigit, Clementine, Marijn,
Hannah, Annemiek
Age II
Femke, Romy, Nina, Eva, Sarah, Dara
Senioren Merel, Sien, Annette, Daphne,
Natasja, Sanne

39,833

4e

44,833
54,334

2e
3e

19 maart was de derde techniekwedstrijd van de Minikring voor de
aanloopcategoriën in Amsterdam. Omdat bijna iedereen in februari
een diploma had gehaald moest bijna iedereen in een hoger categorie
met nieuwe figuren zwemmen.
De prijsuitreiking was deze keer binnen in de grote hal (omdat het
mooi weer was? De vorige twee wedstrijden was het heel koud en
was de prijsuitreiking buiten). Noa had de 3e prijs gehaald in haar
categorie en dat was een hele mooie verrassing!
Categorie 1 (zBh) a:
Isabel
16,970
Kate
11,615
Categorie 2 (zZB) a:
Charissa
18,597
Categorie 3 (zBB) a:
Noa
18,113
Categorie 4 (zSp) a:
Annemiek
13,232
Categorie 4 (zSp) b:
Clémentine
12,727
Categorie 5 (zBc) a:
Brigit
11,904

6e
11e
15e
3e
11e
9e
8e

Merel en Anouk hebben afgelopen jaar goed genoeg gezwommen om
mee te mogen doen aan de Nederlands Jeugdkampioenschappen op
26 maart. De dames zwommen zo goed tijdens de techniekwedstrijd
in de ochtend dat ze 's middags mochten zwemmen in de finale van
de duetten en daar 11e werden.
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Techniek Anouk
Merel
Duet
Anouk en Merel

56,523
55,520
55,761

11e

Op 2 april was de Age II ploeg naar Roosendaal voor de Interkring
Uitvoeringen:
Solo
Eva
52,200
Duet Eva en Romy
50,300
Ploeg
Eva, Romy, Nina, Femke, Hei-wah en Sarah 45,800

Bericht van de
clubhuiscommissie
Door Toos Goedkoop
Zoals bij de meeste al bekend
is hebben wij ooit Knorrie (het
rode spaarvarken) in het leven
geroepen om van de opbrengst
nieuwe meubels aan te
schaffen voor het clubhuis.
Ook dit jaar is Knorrie weer
fllink gespekt en daar zijn we
natuurlijk heel blij mee. We
hebben namelijk met deze
opbrengst nieuwe meubels
gekocht. Het gaat om mooie
donkere tafels en lekker
zittende stoelen voor in het clubhuis en drie zware tafels voor in het
bestuurshok. Wij zijn er erg blij mee en hopen jullie ook. Vanaf nu
dus weer een schone lei voor Knorrie.

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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Aspiranten onder 15: team
van het jaar
Door Frank Muylaert, de trotse coach
Op de gala-avond als afsluiting van een succesvol seizoen zijn de
aspiranten onder 15 uitgeroepen tot team van het jaar. Deze meer dan
verdiende uitverkiezing danken deze getalenteerde jongens aan een
ongekend goed seizoen. En dat alles met slechts 7 (!) aspiranten,
vaak nog wel aangevuld met 1 pupil.
Het begon nog wat schuchter in september met een verliespartij in
Alkmaar. Met de kennis van nu kun je zeggen dat zij nog niet wisten
dat ze ook konden winnen. Ga maar na; vorig seizoen werd alles
verloren op 2 wedstrijden na. In oktober werd nog van VZV verloren
en in november van Haerlem, maar Arie (de vader van Jeffrey) sprak
toen al de profetische woorden dat er nog meer in het vat zat. In
december konden we Haerlem op een gelijkspel houden, dat voelde
als een overwinning. Haerlem zou immers kampioen worden zonder
verder punten te laten liggen. Alle andere wedstrijden werden
omgezet in klinkende overwinningen, met bij vlagen fantastisch en
zeer verzorgd spel.
De laatste wedstrijd van het seizoen moesten we het opnemen tegen
de ploeg die een groot deel van de competitie tweede stond, VZV.
Twee dagen voor het zover was brak Emiel zijn pols, zodat we hem
moesten missen. Voor Hidde (onze jongste) betekende dat dat hij de
hele wedstrijd aan de bak moest en dat heeft hij gedaan!! Twee dagen
nadien had hij nog last van spierpijn, heb ik van zijn moeder
begrepen, maar hij verzaakte niet. In de eerste wedstrijd tegen VZV
brak het gebrek aan wissels ons nog op. Nadat de strijd 3 periodes
gelijk opgegaan was, lieten we ons in de laatste periode nog
wegspelen. Maar de progressie die dit seizoen geboekt is, kon niet
duidelijker geïllustreerd worden dan juist met deze wedstrijd.
Vanaf het begin namen we het initiatief, ondanks dat de
scheidsrechters soms wel erg gemakkelijk spelers uit het water
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stuurde en strafworpen tegen gaven. Tot 3-5 ging alles voorspoedig,
maar toen kwam VZV toch terug tot 5-5. Wij konden nog 5-6 maken,
maar toen Raoul zijn derde P kreeg (en wij onze derde strafworp
tegen), met nog tweeënhalve minuut te gaan, leek er geen redden
meer aan. Ik geloofde er in ieder geval niet meer in, maar de jongens
dachten daar anders over. Toen de strafworp niet benut werd, bleef
iedereen vechten als leeuwen. In plaats van 6-6 werd het zelfs 5-7 en
kon de wedstrijd rustig uitgespeeld worden. Voor de coach en het in
groten getale meegereisde publiek, waren dit zenuwslopende
momenten, maar de helden waren cool, en de overwinning zoet.
Na afloop hebben we de 2e plaats in de competitie gevierd met een
fantastische barbecue bij Walter en Sophie (ouders van Jorrit) die ik
daarvoor bij deze nog hartelijk wil bedanken. De bekroning tot team
van het jaar op het aansluitende Sportgala was, achteraf gezien, haast
onvermijdelijk.

De Jeugdpen: Milo Sharifian
Ik ben dus Milo. Ik ben net 11 jaar geworden en zit al anderhalf jaar
op waterpolo. Ik ben hier
gekomen via een klasgenoot die
er ondertussen zelf al af is. Maar
ik blijf! Ik vind het een leuke
sport. Ik ben gek op zwemmen
en vooral met de bal bezig zijn.
Ik heb een broertje, Sem die zit
ook sinds kort op waterpolo en
een zusje, Silver.
Ik zit op de mgr. Huibersschool
in groep 7. Mijn hobby’s zijn
waterpolo, voetballen,
playstation spelen.
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Ik vind ons team erg leuk en we zijn een superteam! Ik zie al erg uit
naar het zomerkamp, superleuk is dat.
In de zomer gaan we graag naar het meer of naar het strand waar we
ons dan prima vermaken.
Ik ben gek op chocolade, spinazie, ijs van de italiaan en patat.
Eigenlijk alles wat niet goed voor je is.
Ik geef de pen door aan Iris.
Groetjes, Milo.

NJK synchroonzwemmen
2011
Door Anouk
Na een periode van heel hard trainen was het eindelijk 26 maart.
Rond 06:30 uur verzamelden we bij de familie Visser zodat we op
tijd konden vertrekken naar de NJK in Nijverdal. Net op tijd kwamen
we aan in Nijverdal en daar moesten we eerst nog zoeken naar het
zwembad. De auto moest bij een hotel geparkeerd worden en na een
wandeling van tien minuten kwamen we aan bij het zwembad en toen
moesten we nog opschieten, omdat het inzwemmen al was begonnen.
Na het inzwemmen begonnen we met de figuren. Merel en ik zaten
allebei bij een ander panel en soms kregen we het voor elkaar om
bijna tegelijk voor de jury te moeten zwemmen. Daardoor moest
trainster Katherine vaak heen en weer rennen. Nadat we allebei de
vier figuren hadden gezwommen, was het afwachten en dit deden we
op de tribune, want we hadden ook een aantal fans mee genomen :).
We hadden ons ingeschreven met het duet en natuurlijk hoopten we
op een finale plek! De spanning liep aardig hoog op en de moed
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begon al te zakken toen eindelijk de finalisten bekend werden
gemaakt. Merel was geëindigd als 52e en Anouk als 42e. En met dit
resultaat mochten we in de finale zwemmen! Meteen was de loting
voor de startvolgorde en we mochten met startnummer 5 starten.
Eerst was nog de officiële opening en de finale van de soli en daarna
mochten de duetten pas inzwemmen. De soli waren erg mooi, maar
we hebben niet alles gezien, omdat we druk bezig waren met onze
haren in de gelatine te doen. Na het inzwemmen moesten we snel
oplopen omdat alle finalisten werden voorgesteld. Daarna was het
nog even wachten en met nummer 5 mochten wij starten. Het duet
ging heel erg goed en we vonden het heel leuk om te doen. Vooraf
waren we heel erg zenuwachtig, maar achteraf waren we alleen maar
heel blij dat het zo goed was gegaan. Ondanks de moordende
concurrentie hebben we toch een mooie 11de plaats gehaald en we
zijn zeker blij met het resultaat!
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Paasmiddag voor
synchroonzwemsters
Door Diana
Zoals iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur, was er ook de zaterdag
voor Pasen trainen voor de synchroonzwemsters. Anke en Rosita
hadden voor deze middag een Paasknutselmiddag georganiseerd.
Om 16.00 uur stonden drie lange tafels klaar voor de diverse
paasknutsels:
Uitgeblazen eieren beschilderen;
Paasmandjes, paaskaarten, eierhaasjes maken;
Paasstukjes maken.
Het zag er zo gezellig
uit dat alle meiden
die bleven knutselen
snel een p lekje
zochten en begonnen.
Al snel waren de
eerste kunstwerkjes
klaar. Deze konden
door de meiden bij
Rosita fees tel ij k
worden ingepakt.
Tussendoor werd er
limonade gedronken en een snoepje uitgedeeld.
Om 18.00 uur waren alle kunstwerkjes af en werden de tafels
afgeruimd. Anke en Rosita hadden op de bar een heus Paas
pannenkoekenbuffet neergezet met stroop, jam, poedersuiker,
hagelslag en heerlijke limonade.
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Omdat je van trainen
en knutselen erg
hongerig wordt,
werd en er v e l e
rondjes langs het
buffet gelopen.
Om 19.00 uur
vertrokken alle
meiden naar huis met
de armen vol mooi
v e r p a k t e
kunstwerkjes en een
gevulde buik.
Bedankt Anke en Rosita voor deze gezellige middag!
PS: heb je je B-diploma en ben je nieuwsgierig wat
synchroonzwemmen is? Kom dan eens gezellig kijken of zwem mee
tijdens de training op zaterdag!!!
Mail even naar synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl als je komt.

Van de Polocie
Nu de warmere temperaturen weer de grenzen van ons landje hebben
bereikt, is ook het waterpoloseizoen tot zijn einde gekomen. Terwijl
ik dit schrijf zijn bijna alle wedstrijden gespeeld en tegen de tijd dat u
dit leest is het daadwerkelijk ook een feit. Door het barre winterweer
aan het begin van de tweede seizoenshelft was het namelijk zo dat
sommige wedstrijden 7 mei nog overgedaan moesten worden.
De polosectie mag terugkijken op een goede tweede helft. Heren 1
heeft zich in de bond weten te houden en heren 5 (toekomstig heren
4) is zelfs kampioen geworden! Bij deze zaken is uiteraard uitgebreid
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stilgestaan op het sportgala. De polocommissie wil de winnaars
nogmaals feliciteren met hun felbegeerde prijs.
Nu het poloseizoen erop zit betekend dat niet dat we niks te doen
hebben, integendeel! Het wordt steeds drukker. Ons eigen
pinkstertoernooi staat weer voor de deur, de jeugd gaat op kamp en
het jubileum komt er aan. Ook moet de teamindeling van volgend
jaar in elkaar gesleuteld worden. Over deze zaken kunt u in de andere
stukjes meer informatie vinden. Tot slot zou ik u een fijne warme
zomer toe willen wensen. Hopelijk tot 14 mei of het pinkstertoernooi.
David de Loor

Zomerrooster
Allereerst het zomerrooster; nu de wedstrijden weer voorbij zijn zal
het zomerrooster voor de trainingen weer van start gaan. Om
misverstanden te voorkomen is het handig dit even goed op te slaan,
voordat je straks voor een dichte zwembaddeur staat.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Voor de polojeugd vervalt de zondagtraining. Dit was al sinds 2
weken zo, maar ik meld het nog maar even.
De dinsdagtraining voor de dames vervalt, zij zullen nog alleen
op vrijdag kunnen trainen
Voor de jeugd op dinsdag veranderd er niets alleen gaat asp
<15 een uur later trainen, samen met Heren Jeugd, onder
leiding van Frank.
Op vrijdag hebben we badwater van 20:30 tot 22:00, in
principe gemengd. Peter zal aan de kant staan voor de mensen
die nog actief willen trainen, de rest kan een balletje gooien.
Laatste vrijdagtraining is 1 juli. Laatste dinsdagtraining 28 juni.
Vanaf 5 september gaan we weer het binnenwater in, wanneer
de houtvaarttrainingen beginnen volgt nog informatie.

Activiteiten Polojeugd
Nu het einde van het seizoen is aangebroken komen ook de laatste
jeugdactiviteiten in het zicht. Voor de pupillen en aspiranten zal er

28
weer het jaarlijkse kamp georganiseerd worden. Het kamp zal
plaatsvinden op 15, 16 en 17 juli. Een brief met meer informatie
hierover zal spoedig volgen.
Dit jaar hebben we besloten om met de allerkleinste een apart uitje te
maken, dit deden wij langer geleden ook al en dit jaar zullen we dat
weer invoeren. Op 10 juli zullen we met de minipoloers naar de
Linneaushof gaan. Ook hierover zal nog een brief worden uitgereikt.

Toernooien
Deze zomer zullen er natuurlijk ook weer de nodige toernooien zijn.
Als je meewilt kan je dit aangeven door te mailen naar de polocie of
iemand anders die de trip organiseert. Dit verschilt per reisje, maar
als je eerst naar ons mailt, kunnen wij je wel doorverbinden naar
degene die een overzicht van wie er het desbetreffende toernooi
meegegaan. Bij deze toernooien zal DWT hoogstwaarschijnlijk met
een team aanwezig zijn. In chronologische volgorde:
Pinkstertoernooi; 12 & 13 juni
Den Helder; 25 & 26 juni
Polo Tournaments Tunbridge (VK); 9 & 10 juli
(michael@halloo.demon.nl voor inschrijven)
Ter Apel; 20 & 21 augustus
Winterswijk; 20 & 21 augustus
Hasselt (BE); 27 & 28 augustus
Apeldoorn; 3 & 4 september

Vossenjacht Reminder
DWT is 80 jaar en dus komt er voor alle sportende jeugd een
vossenjacht. Als het goed is heeft iedereen al een brief gekregen en
sommige hebben hun inschrijfbriefjes al ingeleverd. Mocht je nog zin
hebben om mee te gaan, maar heb je nog geen brief. Mail dan snel
naar daviddeloor@hotmail.com en dan mag je alsnog mee. Het is al
14 mei dus je moet wel snel zijn. Nog een extra opmerking bij de
uitgedeelde brief: We gaan fietsen naar 't Wed, dus kom bij het
verzamelen op de fiets. Tot dan!!
David & Roland
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Wist je datjes van het
wedstrijdzwemmen:
Door Michel Wigbers
-

Katinka als nieuwe hoofdtrainster hebben voor volgende seizoen
Katinka nog steeds clubrecords heeft
Vier trainers in opleiding hebben: Roland, Bart, Hiras en Krista
Daardoor volgend seizoen weer 2 trainers langs de badrand
hebben
Dit seizoen landtraining hebben gedaan bij de overburen van
healthtime
Er een website is waar je de ranklijsten kan vinden:
http://www.zwemrank.nl/
Een aantal zwemmers van DWT in de top 20/30 van Nederland
staat
Kenan zelfs in de top 3 staat van Nederland op de 50 en 100m
schoolslag
We gepromoveerd zijn met de competitie
Een aantal waterpoloers wat meer is gaan zwemmen,
Lloyd zelfs één keer op de zaterdagochtend training is geweest
Dit jaar al 20 nieuwe zwemmers hebben mogen begroeten
Veel van deze nieuwe zwemmertjes vanuit de zwemles gekomen
zijn
We dit jaar met 10 zwemmertjes naar de (kring)speedo
wedstrijden gaan
De meeste speedo zwemmertjes in de top 10 van de kring (lees
provincie Noord-Holland) staan
Hiras voor het eerst onder de 26 seconden heeft gezwommen op
de 50m vrijeslag
Roland de meeste limieten heeft behaald voor de
kringkampioenschappen, maar hij eindexamen heeft
Jikke bijna alle 50 meter limieten heeft voor de
kringkampioenschappen
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- Jeffrey de kringlimiet heeft op de 200m vlinderslag
- Hiras nu Peter voorbij is op de 50m rugslag met 0.31.60
- Roland nu 1.12 zwemt op de 100m schoolslag en daarmee sneller
is dan Dennis
- Roland al een heel jaar aast op de clubrecords op de 50m en 100m
vlinderslag, maar ze nog net niet heeft
- Zyco dit jaar de meeste trainingsuren maakt
- Zyco daardoor nu 1.15 zwemt op de 100m vrijeslag en in één
seizoen van 47.60 naar 34.10 is gegaan op 50m vrijeslag
- Jikke voor het eerst onder de 1.10 heeft gezwommen op de 100m
vrijeslag
- Bart van L heel dicht bij de kringlimiet zit op de 50m vrijeslag
- Peter dit seizoen op de 10x10x50m vrijelslag een PR zwom op de
50m vlinderlslag van 0.29.1
- Jorrit bij zijn allereerste wedstrijd meteen een kringsprintlimiet
zwom op de 50m vrijeslag
- Miquel op het paastoernooi onder de 1 minuut heeft gezwommen
op de 50m vlinderslag
- DWT 1e en 2e is geworden op de 80 x 25 meter wisselslag op het
paastoernooi
- DWT 2e is geworden in het eind totaal van het paastoernooi
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Oude koeien (2)
Door Sandra van Gemert

Ik zal het mysterie van de foto in het clubblad min of meer oplossen.
De foto komt uit huize Hendriks-van Gemert.
De foto heeft Michel, de vader van Pim en Jet, gevonden in de
spullen van zijn moeder. Zijn moeder was Nel Turkenburg, onder de
oudere van ons, een zeer grote naam binnen de zwemwereld, wie
kent ze nog?; Ge, Do, Hen, Nel.
Nel zwom vroeger met mijn vader, ook de vader van Ton en Marcel
van Gemert, maar ook met Paula van Bruggen, de moeder van
Jolanda Gerritsen, Nel en Paula staan ook op de foto.
Helaas kan ik niet meer vragen waar en wanneer deze foto is
genomen, het grappige is, dat Mart en Paula nooit hebben geweten
dat ik, verkering kreeg met Nel haar zoon en dat Marcel een paar jaar
geleden verkering had met Ilona de dochter van Paula, zo zie je maar
weer hoe klein deze wereld is.
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Als ik naar oude clubbladen kijk kom ik sommige namen zo rond de
50-jaren tegen, bij de Utrechtse polodagen.
Michel heeft deze foto uitvergroot omdat hij het een leuke foto vindt
en omdat iedereen denkt dat het Marcel is die op de foto staat!
Pim heeft deze foto opgehangen.
Ik hoop dat ik een klein stukje heb kunnen oplossen.

Waterpolo in 1940
Door Gé Luttikhuizen
DWT bestaat nog geen tien jaar en de oorlog is net begonnen
Waterpolowedstrijd heren KZ - DWT een jaar eerder in juli 1939.
De foto laat een aanval van DWT zien, gemaakt in het
buitenzwembad “Adrichem” in Beverwijk.
De belangstelling is groot. Op elke plek aan de vier zijden staan de
toeschouwers. Om iedereen een goed zicht op de zwemwedstrijden
en het waterpolo te geven, had de ene lange zijde een vaste stenen
tribune en de andere lange zijde een houten.
Gegevens van de beide verenigingen:
DWT
opgericht op 31 december 1930
KZ
opgericht op 24 april 1934 en ten onder gegaan in
1944, uiteraard door de oorlog met razzia, evacuatie
en huizenafbraak.
Links op de foto is de brede loopbrug te zien, waaronder een
vertikale houten afscheiding met het oefenbassin. In dat oefendeel
van het zwembad werd tot na 1950 de beginnende zwemmer
drijvende gehouden met een blikken trommel.
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Aan beide zijden hiervan zat een riempje, dat voor op de borst vast
gemaakt moest worden.
Na een onderbreking van enkele maanden verschijnt er in juli 1940
weer een nummer van “De Kazet” , het officiële orgaan van de
Kennemer Zwemclub. Over het polo van KZ en over de wedstrijd
tegen DWT staat het volgende:
Voor de maand Juli zijn de volgende wedstrijden vastgesteld:
9 Juli
H.Z.V. - K.Z.
8.00 uur Hillegom 4 - 3
16 Juli
K.Z. - Watertrappers
7.30 uur Beverwijk 4 - 2
30 Juli
K.Z. - H.P.C. IV
Beverwijk
Uitslag van de op 9 juli gespeelde wedstrijd is 4 - 3 in het voordeel
van H.Z.V.
De wedstrijd zelf is er een van het goede soort geweest; er is goed
gespeeld en met wat minder tegenspoed had het voor ons een
overwinning opgeleverd. Vermeldenswaard is wel, dat de verre reis

34
naar Hillegom per tandem werd gemaakt. (Naar men mij vertelde, is
er met een zeer rustig gangetje gereden ………).
De wedstrijd tegen de Watertrappers op 16 juli leverde onze eerste
overwinning in deze competitie op en was volkomen verdiend. De
uitslag 4 - 2 had zonder overdrijving ook 6 - 0 kunnen zijn. De twee
tegenpunten ontstonden uit twee grote blunders van onze achterhoede
en door de voorhoede worden twee niet te missen kanzen toch om
zeep gebracht. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat het geen goede
wedstrijd was, in tegendeel. In de drie voorgaande ontmoetingen
tegen de Watertrappers moesten we steeds het onderspit delven en
niettegenstaande zij weer met hetzelfde elftal uitkwamen werden zij,
althans voor de rust, volkomen overspeeld.
Na de rust kwam onvoldoende training bij enkele onzer leden haar
invloed doen gelden, waardoor de tegenpartij gelegenheid kreeg om
iets meer in de aanval te gaan. Deze wedstrijd heeft echter wel aan
het licht gebracht, dat we een behoorlijk zevental hebben en dat met
wat meer training zeer goede prestaties geleverd kunnen worden.
Donderdag 18 juli werd een vriendschappelijke returnwedstrijd
gespeeld tegen de Ham, die eindigde met een gelijkspel 3 -3. Enige
jongere krachten hebben hier kunnen toonen, dat we over goede
reserves beschikken.
B.
N.B.
Tot eind vijftiger jaren ging het vervoer naar de wedstrijd
voornamelijk met de fiets. Was het een beetje te ver dan ging het met
bus of trein.
De wedstrijd bestond uit twee helften.
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Uit het archief
Door Michael
Dat DWT niet altijd het Boerhaavebad als thuis bad heeft gehad is bij
de meeste leden wel bekend. Dat er over de bouw van het bad veel te
doen is geweest is echter niet bij iedereen bekent.
Uit het volgende stukje, verschenen in het clubblad van januari 1987
en geschreven door toenmalig voorzitter Ad Bastianen, blijkt dat er
nog veel onzeker was en dat het nog niet duidelijk was of het ooit wel
geschikt zou zijn voor zwemsporten.
Beste leden,
Voor u ligt het eerste nummer van ons club-orgaan van het jaar
1987. Weer een jaar is gepasseerd; wat gaat dat toch snel !
Er wat zal 1987 ons bieden? Wellicht wordt 1987 het jaar van de
waarheid voor de zwemmerij in Haarlem. Medio 87 zal de beslissing
vallen over een nieuw te bouwen motel van het van der Valk-concern
in de Romolenpolder. Er is gesproken over de mogelijkheid daarbij
een zwembad te bouwen. Indien dit gebeurt, echter, verachten wij dat
dit zwembad à priori gebouwd zal werden ten behoeve van de
Motelgasten. Derhalve zal dit ongeschikt zijn voor de zwemsport en
hoeven we uit, de overweging geen sluiting te verwachten van het
Sportfondsenbad Haarlem. Zeker weten we nog niet, maar het is
zeker voor DWT een geruststellende gedachte.
De wethouder Sikma, deelde op de begrotingsbehandeling van Sporten Jeugdzaken van 25 november 86 mede ,goed nota te hebben
genomen van het onderzoek naar behoefte aan zwemwater in
Haarlem. Daaruit bleek dat Haarlem kan volstaan met drie
zwembaden: noord, centrum en zuid. Mede daardoor onze
geruststelling voorlopig gerechtvaardigd, dat zwembadsluiting voor
de Planeet en beide Sportfondsenbaden niet te verwachten valt.
In ieder geval zullen we de zaken nauwlettend op de voet volgen.
Lees verder op www.dewatertrappers.nl

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
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
Voorzitter: Mitchell Hupkens
Muntstraat 4
2034 LZ Haarlem
tel. 06-42002548
Agenda: Toos Goedkoop
tel: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Harrie van Geldorp
tel 06-39107531

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

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):
19.30 - 20.30
Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider:
Kitty Ungureanu tel: 023-5330857
Synchroonzwemmen:
dinsdag:
17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
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