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Voorzet van de voorzitter
Door Robbert

In het eerste weekend van de zomervakantie
heeft het bestuur een kaderdag georganiseerd
om alle vrijwilligers van DWT te bedanken
voor de inzet. De vrijwilligers zijn getrakteerd
op een potje golf en daarna een gezellige
barbecue in het clubhuis van DWT.
Aangezien alle vrijwilligers een dagje "vrij" hadden waren er
hulptroepen nodig om de barbecue en het drinken te verzorgen.
Hierbij wil ik deze hulptroepen dan ook hartelijk danken! en
natuurlijk wil ik ook de organisator bedanken voor een succesvolle
kaderdag!

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en de voorbereidingen
zijn al getroffen, ook dit jaar is de Houtvaart druk bezocht en zijn er
verschillende delegaties vertrokken naar de voorbereidings-
toernooien. Waar soms het sociale aspect een stuk groter is dan het
sportieve aspect, maar daar zal niemand over klagen.

Dit seizoen verwelkomen we twee nieuwe hoofdtrainers. Katinka van
Vastenhoven zal de wedstrijdzwemgroep gaan trainen, Katinka heeft
zich in het vorige clubblad voorgesteld en heeft voor de vakantie een
aantal trainingen geven. De andere nieuwe hoofdtrainer is ook een
oude bekende, Hans Hoogerheide zal de waterpolo heren selectie
gaan trainen en coachen. Daar de heren teams dit jaar door elkaar
gehusseld zijn, zal dit een mooie uitdaging worden! Hierbij wil ik
Katinka en Hans dan ook heel veel succes wensen!

Verder beginnen we dit seizoen met een verandering op de
vrijdagavond, tussen 18:30 en 19:30 zal de jeugd van 6 tot en met 10
worden getraind in alle sporttakken en elementair. Verder op in dit
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clubblad zal er meer worden verteld over dit "jeugd uur" en is er ook
een prijsvraag voor een nieuwe naam.

De KNVB houd zich al langer bezig met de verenigingen en hoe ze
deze het beste kunnen laten functioneren. Een leuk filmpje hiervan is
KNVB Back to Basic (te vinden op youtube). Waarin de vereniging
van alle kanten wordt belicht, hoewel het hier om een
voetbalvereniging gaat zien we duidelijke overeenkomsten met onze
eigen vereniging. De belangrijke driehoek van de vereniging;
structuur, strategie en cultuur. In deze film wordt de cultuur kant van
de vereniging belicht, een kant van een vereniging die vaak in
vergetelheid raakt! Voorbeelden genoeg van fuserende verenigingen
die hun ledenaantal zien slinken en dit komt veelal niet door de
structuur en strategie. 

Bij DWT weten we dat ook en zijn we stiekem ook trots op onze
cultuur. En terecht, nog nooit gefuseerd en mentaliteit van "met ze
alle moeten we het doen!" En gelukkig staat er ook altijd iemand
voor je klaar als je om hulp vraagt. Dit zien we ook in de vrijwilligers
terug, taak van de vereniging is om deze vrijwilligers dan ook te
waarderen voor al die vrij tijd die ze erin steken. Dit is niet alleen de
taak van het bestuur, maar ook en misschien wel juist van de
sporters, kinderen en ouders. DWT draait namelijk alleen maar op
vrijwilligers. 

Gelukkig zien we deze eigenschap ook terug in de jeugd en bij
nieuwe leden. Dit jaar zijn er meer dan 10 mensen gestart met een
trainers opleiding! Het merendeel hiervan is nog tussen 17 en 20 jaar,
maar dan wel al meer dan 10 jaar lid. Een fantastisch resultaat en ook
voor de toekomst! Tevens gaan de meeste van deze toekomstige
trainers ook helpen bij het jeugd uur.



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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Kaderdag
https://picasaweb.google.com/103289062024049001497/KaderdagD
WT2011

Bijna elke dag zijn er wel vrijwilligers in de weer bij DWT, met
trainingen, vergaderingen of om allerlei activiteiten te organiseren.
Om al deze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet houden we een
kaderdag. Dit jaar kozen we voor een golf cursus met als afsluiting
een barbecue in het clubhuis van DWT. Al snel bleek het lastig om
een vrij weekend te vinden. De weekenden bij DWT staan al vaak
vol gepland, zoals met wedstrijden, diploma zwemmen, toernooien,
zomerkamp, demonstraties, etc. 

Toch hebben we een vrij weekend gevonden, alleen was dit al in de
zomervakantie. Alle vrijwilligers hebben een uitnodiging thuis op de
mat ontvangen en konden zich via de mail inschrijven. Voor vele
bleek dit toch een moeilijkere opgave dan verwacht, vele maakte de
fout om naar een verkeerd adres te mailen (waaronder ikzelf). Toen
we erachter kwamen dat er toch wel erg weinig inschrijvingen waren
hebben we nog snel een mailronde gehouden waardoor het aantal
aanmeldingen ineens verdubbelde.
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Al met al hadden we toch een aardige opkomst van meer dan 50
personen voor het golfen en bij de barbecue waren er zelf nog een
aantal meer. Als sportvereniging gingen we er vanuit dat de meeste
mensen toch zo sportief zijn om op de fiets naar het clubhuis te
komen en dan gezamenlijk naar Spaarnwoude te fietsen, waar we
zouden gaan golfen. Dit bleek niet het geval met maar een opkomst
van 5 fietsers! Wellicht dat de dreigende bewolking en de
weersverwachting hierbij een rol speelde, maar gelukkig hielden we
het droog. Bij de verzamelplek in Spaarnwoude waren ook een aantal
fietsers die rechtstreeks waren gekomen.

Met 2 begeleiders voor de groep liepen we naar de golfbaan, hier
kregen we een korte uitleg die vooral bedoeld was voor de veiligheid.
Na de uitleg werden we in groepen van 4 verdeeld en konden we op
de twaalf holes aan de slag. We speelde "best bal" wat inhoud dat
iedereen van het team slaat, waarna de beste bal wordt uitgekozen om
mee verder te spelen. Dit was wel erg fijn, aangezien je nu behoorlijk
veel kans had dat tenminste 1 bal op de baan bleef. Het was een erg
gezellige bezigheid, waarbij er sommige ballen erg mooi werden
geslagen.

Als afsluiting van het
golfen was er een
drankje in het restaurant
van de golfbaan. Toen
begon het meteen te
regenen, maar gelukkig
waren  de  mees te
mensen met de auto.
Tijdens een onder-
breking van de bui
vertrokken de fietsers
naar het clubhuis.

Al  d aa r  was  de
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organisatie al druk bezig, de salades waren fantastisch opgemaakt en
ook de barbecue was inmiddels aangestoken. Vanwege het weer was
er een grote partytent boven de barbecue gezet. Doordat op een
kaderdag de vrijwilligers een "vrije" dag hebben, waren er speciaal
voor deze gelegenheid een aantal hulp troepen gevraagd. Met dank
aan deze hulptroepen was ook de barbecue een groot succes, waarna
er nog tot in de late uurtjes gezellig werd doorgepraat.

Jeugd uur

Op 9 september zal het DWT jeugd uur van start gaan, bedoeld voor
alle zwemmers  met een C-diploma tot en met 10 jaar. De training zal
plaatsvinden op elke vrijdag van 18:30 tot 19:30 in het
Boerhaavebad. Vorig seizoen trainde op dit uur het zwemvaardigheid
zwemmen en wedstrijdzwemmen. Voor wedstrijdzwemmen is er een
"nieuw" uur gehuurd op de donderdag ochtend van 7 tot 8.

Het jeugd uur zal een uitgebreide versie worden van het huidige
zwemvaardigheid zwemmen. Hierbij worden de sport specifieke
onderdelen gegeven door sporters van de sector zelf. Al deze sporters
gaan of zijn inmiddels begonnen met een trainers opleiding en
kunnen op deze manier ervaring op doen met het training geven en
hun specifieke kennis delen met de groep. 

Het jeugd uur is gericht op een betere doorstroming van het diploma
zwemmen naar de sportsectoren. De jeugd is de toekomst van de
vereniging en het is erg belangrijk om de diploma zwemmers te
behouden voor de sportsectoren. In het jeugd uur leren we de
kinderen alle basis begrippen van de sportsectoren;
synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen en tevens
extra onderdelen voor elementair zwemmen als aanvulling op het
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ABC-zwemmen. Hiermee creëren we niet alleen op sportief gebied
een goede basis, maar ook op sociaal gebied, aangezien de leden
elkaar al van de jeugd af aan leren kennen.

We zijn nog opzoek naar een nieuwe naam. De naam het "jeugd uur"
valt niet zo in de smaak, vandaar dat er in dit clubblad een prijsvraag
is voor een nieuwe naam.

Wie helpt ons mee?

Zoals jullie al in dit clubblad hebben kunnen lezen, komt er een
"jeugd uur" op de vrijdagavond. Iets nieuws waar wij van het bestuur
een goed gevoel bij hebben. We hebben alleen een minder goed
gevoel bij de naam "jeugd uur". 

Wie helpt ons mee om een betere naam te vinden?

Hopelijk komen er genoeg creatieve namen voorbij om uit te kiezen!
Je kan je idee mailen aan bestuur@dwt-haarlem.nl  en degene die de
winnende naam heeft verzonnen krijgt een bioscoopbon voor 2
personen!

Wij wachten in spanning af!

Namens het bestuur,
Mieke Goedkoop



Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Nieuwe uurleider op
zaterdagmorgen Planeet

Na zeven jaar DWT waarvan drie als uurleider heb ik mijn blauwe
T-shirt in de kast gehangen.
Natuurlijk zal ik af en toe wel komen lesgeven als invaller, want
zwemles geven is nu eenmaal hartstikke leuk.
Het nieuwe zwemseizoen neemt  Linda Visser het uurleiderschap
over en is zij het aanspreekpunt voor alle leden en ouders in de
Planeet.
Linda is voor de meesten geen onbekende, want zij gaf vorig seizoen
ook al les op zaterdagmorgen. In het volgende clubblad zal Linda iets
meer over zichzelf vertellen. Ik wens iedereen heel veel zwemplezier
het komend jaar en tot ziens!

Diana den Braven

Namens de polocommissie,
Door Dana

Als ik dit stukje schrijf is het 26 augustus en vertrek ik over een
uurtje richting Hasselt .  Al jaren t radit ioneel het
'voorbereidingstoernooi' en tegelijkertijd de echte afsluiter van de
zomer. 
De zomer in waterpolo- land betekent, ook traditioneel, o.a.  Ter
Apel, Zeemijl, en de Houtvaart. Ook dit jaar is weer een afvaardiging
dames en heren (jongens en meisjes) naar het hoge noorden
afgereisd. Naast veel plezier hebben ze hier ook nog wat doelpunten
gemaakt, wat verloren en wat gewonnen.

De Zeemijl was dit jaar (heel gek), voornamelijk koud. Toch heeft dit
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er in totaal 8 DWT-ers  niet van weerhouden om mee te doen. Beste
bij de heren waren dit jaar David en Pim de snelste, met een gedeelde
14e/15e plaats. Snelste bij de DWT-dames was Carry met een 4e
plaats.
Na 3 weken afzien in de Houtvaart starten de normale binnen
trainingen op 5 september.  De competitie 2011-2012 gaat op 17
september van start. Het nieuwe seizoen brengt een aantal
veranderingen met zich mee. Zo zijn wij bijvoorbeeld heel blij dat 
Hans Hoogerheijde is teruggekeerd als trainer van de herenselectie.
Hans zal zich onder andere gaan storten op het vormen en opleiden
van het nieuwe Heren 1, dat voor een groot deel bestaat uit ex -jeugd
spelers. Dat belooft veel goeds!
Daarnaast gaan wij dit seizoen een samenwerking aan met
ZVHaerlem. Dit doen we  door middel van een samengesteld team
van spelers <17. Dit team zal bestaan uit 7 jongens van ons, en 6 van
ZVHaerlem. Dit team wordt geleid door  'onze' Frank Muylaert. 

Tenslotte heeft Lisette besloten te stoppen met de polocie. Dit vinden
wij natuurlijk heel jammer. Wij willen haar graag bedanken voor 
haar jarenlange inzet. Haar taak als penningmeester zal worden
overgenomen door David.  Dit betekent echter ook dat wij op zoek
gaan naar nieuwe leden, dus wie weet wordt jij straks wel door ons
benaderd…
Dit was het voor nu, ik wens iedereen veel succes en natuurlijk ook
plezier met de competitie! Het poloboekje zal binnenkort
verschijnen, waarin je zoals gebruikelijk alle benodigde informatie
kunt vinden. Heb je voor die tijd vragen aan ons; laat het weten!

Spelregelinstructies 2011-2012
Er zijn geen spelregelwijzigingen voor het seizoen 2011 – 2012 t.o.v.
het seizoen 2010 – 2011. Wel de volgende instructies/
verduidelijkingen:

Instructies 2011-2012
• Indien spelers van beide ploegen gelijktijdig een uitsluitingsfout

maken gedurende het spel, zal de scheidsrechter de bal opvragen
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om zeker te zijn dat de ploegen en de jurytafel zeker weten wie
uitgesloten zijn. De 30-secondernklok wordt teruggezet en het spel
wordt hervat door de ploeg die laatst balbezit had. Indien geen van
beide ploegen balbezit had bij de gelijktijdige uitsluiting wordt het
spel hervat met een neutrale inworp.

• Er is een manmeer situatie. Wanneer er op doel wordt geschoten en
het eindsignaal klinkt, moet het resultaat van het schot worden
afgewacht. Wordt er gescoord, dan telt het doelpunt. Gaat de bal
naast (al dan niet via een verdedigende speler, met uitzondering
van de doelman), is er feitelijk sprake van een achterbal. In deze
situatie wordt er gestart met 7 tegen 7 spelers.

• Het is een ploeg toegestaan de bal gedurende de 30 seconden
aanvalstijd op welke wijze dan ook in het bezit te houden.

B-Kring kampioenschappen
Door: Michel

Verspreid over 2 dagen hebben Eva, Lloyd, Bart en Michel
meegedaan aan de B-kringkampioenschapen in het 50m bad in
Beverwijk.
DWT ging naar huis met 2x goud, 1x zilver en 1x brons. Lloyd en
Bart gingen als enige naar huis met een PR die sneller was dan hun
25m bad tijd. Lloyd verbeterde op de 100m schoolslag met 3
seconden en zwom naar een 5e plaats in 1.30.62. Op de 100m
vlinderslag was er de strijd tussen Michel en Bart. Bart zwom van
1.19.00 naar 1.14.39 op de 100m vlinderslag. Met deze tijd werd hij
net 3e achter Michel die met een bekeken race naar 1.13.91 zwom.
Daarnaast won Michel de 50m vrijeslag in 0.28.30 en de 100m
vrijeslag in 1.05.50
Eva mocht in totaal 4 keer zwemmen. Op de 100m vlinderslag kwam
ze het dichts bij een medaille plaats. Eva werd vierde in een tijd van
1.41.17.
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Dutch Open Masters
in Apeldoorn op 3, 4 en 5 juni 2011
Door Corine Kalbfleisch,

Een van de hoogtepunten van het zwemseizoen was het weekend in
het Kristalbad. Op vrijdag 3 juni reisde ik met de trein naar
Apeldoorn en met de bus ging ik naar hotel Abbekerk. Voorgaande
jaren logeerde ik hier ook al. Rond het middaguur kwam ik op de
plaats van bestemming aan. Eerst ging ik naar het "eethuisje"
Calypso om te lunchen. 's Middags heb ik me voorbereid op de
wedstrijd en om half vijf ging ik met de fiets, die ik gehuurd had,
naar het zwembad. Eerst aanmelden en daarna inzwemmen.
Deze avond werd de 1.500 m. vrije slag gezwommen. Er waren 4
series met twee zwemmers in een baan. Ik mocht in baan 7 starten
samen met Antoinette Gilding. De race verliep spoedig en ik tikte na
30 banen aan in 29.07,9 min. en mijn eerste gouden medaille (D 55+)
was binnen. Ik ben nog tot half negen gebleven en ben toen naar het
hotel gegaan.
De volgende morgen na het ontbijt ben ik om negen uur naar het
zwembad gefietst. Ik ben gaan inzwemmen en om tien uur gingen de
wedstrijden van start met de 800 m. vrije slag.
Intussen is Bart ook gearriveerd om zijn 800 m. te zwemmen. De
wedstrijden werden georganiseerd door z.v. "Aquapoldro"
Apeldoorn. De deelname van 66 verenigingen (263 zwemmers) uit
heel Nederland was goed. Uit Duitsland kwamen 3 verenigingen en
uit Hongarije kwamen 2 verenigingen.
Met stralend weer ging de 800 m. vrije slag van start. Bart zwom
deze race in 12.57,94 min. naar een 4e plaats (H 50+). Ik heb deze
800 m. afgelegd in 15.59,80 min. Na Margriet Pasma ben ik 2e
geworden.
Later op de morgen kwam Michiel binnen. Hij had ingeschreven op
de 200 m. rugslag en de 400 m. wisselslag Hij zwom 3.51,56 min. op
de 200 m. rug-slag. De 400 m. wisselslag legde hij of in 8.11,23 min.
Voor beide afstanden kon hij de zilveren medaille in ontvangst
nemen (H 50+).
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Door het mooie weer werd het gezellig druk in het zwembad. Het
recreatiebad was geopend voor het publiek. Meer dan 2000 mensen
passeerden de kassa's. Het water was 21'C. Tijdens het middaguur
was een lange pauze gepland.
Toen was er een uur de mogelijkheid om vrij te zwemmen in het
diepe bad. Ik had zin om van de hoge plank te duiken. In de loop van
de dag vertrokken Bart en Michiel weer naar huis.
Later op de dag ben ik bij Tineke van Diggelen (D55+) gaan zitten.
Op zaterdagmiddag heb ik de 50 m. school-slag gezwommen in
0.50,54 min. (goud) en later nog de 100 m. schoolslag in 1.54,82
min. (zilver). Tineke zwom andere nummers. Om half zes waren de
wedstrijden afgelopen.
We konden ons nu "opmaken" voor de B.B.Q. Voor 90 deelnemers
en medewerkers was er genoeg te eten en te drinken. Het bleef de
hele avond aangenaam zomerweer. Tegen negen uur fietste ik naar
het hotel terug. 
Het was een mooie en succesvolle wedstrijddag!
De volgende morgen zat ik om half negen aan het ontbijt. Wat
schetste mijn verbazing? Het begon flink te regenen en zelfs
onweerde het. Deze bui duurde lang en ik heb anderhalf uur in het
hotel gewacht. Later werd het droger en ik ben op de fiets naar het
zwembad gegaan.
De wedstrijd heeft "stilgelegen" en de series op de 400 m. vrije slag
waren samengevoegd. Door het lange wachten heb ik helaas deze
start gemist, maar ik was wel net op tijd voor de start van de 200 m.
schoolslag. Zonder "warming-up" zwom ik een zeer matige tijd, ruim
boven mijn inschrijvingstijd. Het was nog goed genoeg voor een
bronzen plak. In tegenstelling tot de voorgaande dagen was het zwaar
bewolkt en soms regende het flink. Om een uur waren de wedstrijden
afgelopen.
Van de verenigingen heeft W.S. Twente de meeste punten behaald.
Swol 1894 werd 2e en Octopus ging met de 3e prijs naar huis.
D.W.T. eindigde in de middenmoot nl. op de 31e plaats. Na de
prijsuitreiking en het slotwoord ging ik terug naar het hotel om mijn
spullen op te halen en mijn fiets in te leveren.
Met de bus en de trein reisde ik naar Haarlem. Zelfs de trein had last
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van het onweer. Het systeem van de seinen en de wissels was
getroffen door de blikseminslag. De treinen reden met aangepaste
snelheid naar Amersfoort. Deze vertraging was ongeveer 20 minuten.
Tevens was het heel erg druk in de trein. Om half vijf was ik thuis.
Ik kan terugzien op een succesvol toernooi en een heel goed
zwemseizoen.

De jeugdpen: Maegan
Muijlaert
Hoi, ik ben Maegan Muijlaert.
En ik zit al drie jaar op
waterpolo. Ik ben op waterpolo
gegaan omdat mijn vader,
moeder, broers, tante, oom , opa
en oma ook waterpolo-en of dat
gedaan hebben. Mijn vader is al
vanaf zijn zevende op DWT en
mijn moeder al vanaf haar elfde. Ze waterpolo-en nog steeds met
mensen die ze ook al van vroeger kennen. Afgelopen jaar hadden we
een heel leuk team. We wonnen niet zo vaak, maar het was wel heel
gezellig, we konden veel lachen met elkaar. Van mijn leeftijd waren
we met zijn vijven, Iris, Dana, Kelsey, Manana en ik .Gelukkig
mocht Deborah ook nog in ons team mee doen , maar nu mag dat niet
meer. Er moeten wel meer meisjes bij komen voor de komende jaren.
Want ik wil net als mijn  vader en moeder heel lang met een leuk
team blijven spelen. 
Mijn hobby's zwemmen , shoppen (maar niet te lang passen want
daar wordt ik dood ziek van!!!!!!!!) en tekenen .
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Zeemijl 2011

Op zondag 14 augustus j.l. werd door de Bloemendaalse
Reddingsbrigade de jaarlijkse Zeemijl georganiseerd.

Tussen alle regendagen in, was het eindelijk zondag lekker weeren
mede daardoor was de opkomst redelijk groot. In de krant las ik 128
deelnemers.

En jawel hieronder een select groepje DWT-ers. (Allen
waterpolo-ers, waar waren de wedstrijdzwemmers ?)

Allen hebben de tocht volbracht, dankzij hun goede conditie.
Dat geeft hoop voor de komende competitie.
Op de foto de die-hards.

Een toeschouwer.
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Reünie ter gelegenheid van
ons 80-jarig bestaan

Op zondag 30 oktober a.s.
organiseren wij een reünie in ons
clubhuis.
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur.

Voor deze reünie proberen wij
zoveel mogelijk oud-leden te bereiken.
We hebben al heel wat adressen, maar ben je nu nog lid van DWT en
weet je binnen je vriendenkring een oud-lid, die nog wel eens 
herinneringen wil ophalen, dan zijn jullie van harte welkom. 
Aanmelden hoeft niet, maar we zouden toch wel graag een beetje
idee hebben over het aantal mensen. Een mailtje naar
clubhuis@dwt-haarlem.nl is al voldoende.

We hopen op een gezellige middag.
Truus Muylaert namens de Clubhuiscommissie

De Senden-beker.
Door Truus Muijlaert.

Vele van jullie zullen zich afvragen - of misschien ook niet - waar
komt de naam van deze beker vandaan.
Zo ook Robbert. Hij wist wel dat het de naam van een vrijwilliger
van D.W.T. was maar verder ging zijn kennis niet. Ik wist in ieder
geval zeker dat de hr. A.Senden jarenlang voorzitter van D.W.T. is
geweest, maar wanneer precies  ?  Op |Robbert's verzoek heb ik een
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duik genomen in het archief en daar kwam het volgende uit:
In het jaarverslag over 1950 las ik, dat tegelijk met de viering van het
4e lustrum het bestuurslidmaatschap van de hr. A.Senden werd
gevierd. Hij was tot 1950 19 jaar secretaris geweest en 1 jaar
voorzitter. 
In datzelfde verslag stond een zin, die ik hier graag herhaal:

Twintig lange jaren aan een stuk bestuurslid, het is een hele prestatie
op zich. Dat hij op de feestavond voor het voetlicht gehaald werd en
een blijvend aandenken in de vorm van een electrisch klokje
aangeboden kreeg was niet meer dan billijk.

De hr. Senden bleef voorzitter tot 1956. Daarna was hij nog een jaar
als bestuurslid aktief. In verband met verhuizing gestopt met
bestuursfuncties. In 1957.

Over het bestaan van een beker is al sprake in de jaren voor 1950. Er
was toen eerst een sportprestatiebeker, genaamd Spaarne-beker
beschikbaar gesteld door de fam. Roozekrans.

In 1951 kwam daar een prestatiebeker voor dames bij, beschikbaar
gesteld door de families Nelissen en Houtkamp, genaamd de
Ne-Ho-beker. Enkele jaren later was de naam van deze laatst
genoemde beker al niet meer bekend.

Tot 1950 werden deze bekers ieder jaar uitgereikt op de
Ledenvergadering. Er kwamen  in de loop der jaren zelfs nog een
algemene prestatiebeker voor zowel dames als heren bij voor
diegenen, die zich bijzonder hadden ingezet voor D.W.T.

Ieder jaar 4 bekers toekennen was toch een hele klus en daarom werd
besloten in 1980 terug te gaan tot 1 beker en die werd vernoemd naar
onze oud-voorzitter de hr. A.Senden.



Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Robbert Henrichs

Charta 77 Vaart 155
2033 BD Haarlem
tel. 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl

Secretaris: Mieke Goedkoop
Zeggelenplein 176
2032 KG Haarlem
tel. 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl

Penningm.:André Visser
Planetenlaan 1
2024 EN Haarlem
tel. 0235310968
bestuur@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 06-39108782

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
Voorzitter: Mitchell Hupkens

Muntstraat 4
2034 LZ Haarlem
tel. 06-42002548

Agenda: Toos Goedkoop
tel: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

tel 06-39107531

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Eddy Roosen

Stephensonstraat 72
2014KE Haarlem
tel. 023-5258904

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Krista van Kan

tel. 0650852544

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30 Jeugduur
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Linda Visser

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

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 07.00-08.00 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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