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Voorzet van de voorzitter
Door Robbert

Afgelopen zomer heeft Marco Hendriks
aangegeven te willen stoppen met zijn taak als
penningmeester. Gelukkig hebben we vrij
snel een vervanger voor Marco kunnen
vinden in de persoon van André Visser. Bij
deze wil ik Marco dan ook bedanken voor
zijn inzet en André veel succes wensen!

De overgang naar SportLink boekhoudkundige module heeft niet
opgeleverd waar we als bestuur op gehoopt hadden. Het is namelijk
niet mogelijk om automatisch de afschriften in SportLink in te lezen.
In het kort houdt dit in dat de penningmeester bijna elk kwartaal 400
betalingen moet controleren en in Sportlink moet verwerken. Op dit
moment is het bestuur druk bezig om de verstuurde facturen te
verwerken. Hierbij komen we jammer genoeg vaak afschriften tegen
waar geen naam of lidmaatschapsnummer op vermeld is.

Daarom wil ik bij deze iedereen verzoeken om bij het overmaken van
het geld naam en lidmaatschapsnummer te vermelden, deze staan op
de factuur. Voor u is dit een kleine moeite, maar voor ons scheelt het
een hoop uitzoekwerk.

Het jeugd uur is inmiddels al een paar weken van start en naar
aanleiding van de prijsvraag zijn er een aantal leuke namen bedacht.
Het bestuur heeft besloten om de keuze voor de naam neer te leggen
bij de trainers van het uur. In het volgende boekje zullen we de
nieuwe naam bekend maken en uiteraard ook de winnaar van de
prijsvraag.
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Even voorstellen:
Bart van Leijden

Als nieuw bestuurslid is mij gevraagd een
stukje te schrijven in het clubblad om
mezelf voor te stellen. De meeste
DWT-ers zullen mij wel  kennen. Ik ben
Bart, 19 jaar, studeer(de) commerciële economie in Amsterdam en
ben dit jaar mijn benodigde vakken aan het halen zodat ik toegang
heb tot een hogere studie. Ik zwem  bij de Amsterdamse
studentenzwemvereniging Spons. Naast zwemmen is reizen mijn
enorme passie. Ik ben begonnen bij wedstrijdzwemmen omdat ik
zwemmen mijn hele leven ontzettend graag doe. Enkele jaren terug
heb ik aangeboden training te gaan geven ten gevolge van een
drastisch tekort aan kader bij het wedstrijdzwemmen. Het toenmalige
bestuur heeft Roland, Krista, Hiras en mij aangeboden trainerscursus 
wedstrijdzwemmen niveau II te gaan doen, welke wij inmiddels aan
het afronden zijn. Ik heb daarnaast ook twee jaar in de werkgroep van
wedstrijdzwemmen gezeten, waarin ik echt een ontzettend gezellige
en mooie tijd heb gehad met Emile, Roland, Krista en later Maykel.
Eind vorig seizoen stapte Michel uit het bestuur, wat inhield dat er
geen enkele wedstrijdzwemmer meer in het bestuur zou zitten.
Michel droeg mij voor als zijn vervanger, waarop ik direct reageerde.
Mede door de overtuiging dat het belangrijk is zoveel mogelijk
representativiteit te hebben qua sporttakken in het bestuur . Dit is
tamelijk lastig want het kader bij DWT functioneert met minimale
capaciteit, het vrijwilligerswerk berust op de schouders van relatief
weinig vrijwilligers. Dit is de laatste jaren gelukkig al iets beter
geworden, maar ik hoop dat veel mensen zich bereid zullen gaan
voelen iets voor de club te willen gaan doen.  Het is enorm aan te
raden want vrijwilliger zijn bij DWT is niet alleen super gezellig het
is ook nog eens zeer waardevol.



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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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

We zijn weer open…!

Het nieuwe seizoen is weer volop bezig en dat betekend dat het ook
in ons clubhuis weer lekker druk is. De binnen training van
synchroonzwemmen, vergaderingen, cursussen en niet te vergeten de
bar avonden op de vrijdag- en zaterdagavond. 

We zijn dit seizoen begonnen met een grote schoonmaak, een verse
laag verf voor de barkrukken en willen eerdaags de tassenkast onder
de kapstok opknappen. We hoeven ons in ieder geval niet te
vervelen. 

Op 17 september jl. was de eerste bar avond in het clubhuis. Het
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clubhuis is altijd open als er in ons eigen zwembad
waterpolowedstrijden worden gespeeld. Op zo'n bar avond staat er
telkens een ander team achter de bar om iedereen van een drankje te
voorzien. Traditiegetrouw had de clubhuiscommissie de eerste
bardienst van het seizoen te pakken en ook dit jaar was er gekozen
voor het thema paars. Er kon een dartpijltje gegooid worden en een
sjoelsteentje geschoven worden. We zijn erg benieuwd wat de andere
teams weer gaan bedenken om er een leuke avond van te maken. Het
zal lastig zijn om het thema "toiletpapier" van heren 1 te overtreffen,
maar we hopen dat iedereen z'n beste beentje voor gaat zetten. Wees
creatief en verras ons en je gasten!

Tot snel in het clubhuis,
De clubhuiscommissie

Synchroonzwemmen
Door Nicole 

Het nieuwe seizoen zijn we bij het synchroonzwemmen op volle
snelheid begonnen. Al in het tweede weekeinde na de vakantie was er
een trainingskamp om de Nieuwjaarsshow te oefenen. Het
trainingskamp begon om 11:00 op zaterdagochtend in ons eigen
Boerhaavebad met 3 uur droogtrainen. Daarna volgde 2 uur trainen in
het water om te kijken of iedereen dat wat zij op de kant met haar
armen had geoefend in het water met haar benen kon uitvoeren. In de
tijd dat wij in het zwembad aan het trainen waren hadden Rosita en
Diana de keuken van Rosita's moeder in beslag genomen om nasi en
macaroni voor ons te koken terwijl Anke alles klaar zette in het
clubhuis. We hebben dan ook heerlijk gegeten waarna iedereen met
de auto of de fiets (deze keer geen klachten gekregen over de
snelheid!) naar de Stayokay in Haarlem-Noord ging. Daar werden
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nog een paar spelletjes gespeeld waarbij vooral bij Twister bij
sommigen een flinke hoeveelheid fanatisme naar boven kwam.
Misschien moeten we Twister als vast onderdeel van de training
invoeren, het bevordert de lenigheid en kracht en de dames wisten
zich ook flink in het zweet te werken. 

Het kostte enige moeite, maar tegen de tijd dat wij trainsters zelf naar
bed gingen waren alle giechelende zwemsters achter de kasten
vandaan gejaagd en had iedereen zijn eigen kamer en bed gevonden.
Het kostte ook enige moeite om iedereen de volgende ochtend weer
hun bed uit te krijgen, maar uiteindelijk stond iedereen om 10:00, al
dan niet fris en monter, in het clubhuis van de Watervrienden voor 2
uur droogtrainen gevolgd door 3 uur trainen in het water.

Na al dat oefenen hebben we al een flink stuk van de
Nieuwjaarsshow ingestudeerd en de komende weken zullen we flink
aan doorwerken om hem helemaal af te krijgen. De Nieuwjaarsshow
zelf is op 7 januari 2012. Alle moeders, vaders, opa's, oma's,
broertjes, zusjes, verdere familie, vrienden, bekenden en clubgenoten
zijn van harte welkom om te komen kijken naar de Nieuwjaarsshow
van de kring Noord-Holland, dus houdt deze dag vrij!

Anke, Rosita en Diana willen we allemaal heel erg bedanken voor al
het werk dat ze hebben verzet om ervoor te zorgen dat alles tijdens
het trainingsweekeind perfect geregeld was. Zelfs een extra ingelaste
'suikerpauze' op zondag om de drie uur durende training vol te
kunnen houden was geen probleem.

De eerste wedstrijd van het seizoen is ook al geweest en wel de
Minikring op 1 oktober voor de aanloop-categorieën in het
Sloterparkbad in Amsterdam. Deze wedstrijd vormde een uitstekende
start van het wedstrijdseizoen. Brigit wist een zilveren medaille te
halen en de overige zwemsters haalden uitstekende punten en wisten
bovenin hun categorie te eindigen:
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Zonder Basishouding
Kate 18,082 6e

Zonder Zeilboot
Isabel 22,632 5e

Zonder Spagaat
Clémentine was helaas ziek

Zonder Balletbeen
Charissa 22,892 4e
Noa 21,760 8e

Zonder Barracuda 
Brigit 25,143 2e zilver 
Annemiek 19,190 6e

Als laatste nog een paar aanwijzingen hoe je je dient te gedragen als
je niet aan het zwemmen bent: rustig op de bank zitten en zeker niet
stoeien met papa, aan klimrekken hangen of andere gevaarlijke
dingen doen! Charissa was de vierde die binnen een jaar een
pols/hand/arm had gebroken. En bij iedereen is dit thuis/op school
gebeurd en niet in het zwembad. Gelukkig bestaat er tegenwoordig
zwemgips, waardoor de meesten in ieder geval gedeeltelijk mee
konden trainen.

Einde Sintbezoeken   /  
laatste oproep
 
Al enige jaren verzorgen wij met heel veel plezier  de Sintbezoeken
voor DWT . Enige tijd geleden hebben wij besloten om hier mee te
stoppen en een oproep te doen voor een opvolger. Helaas heeft hier
niemand op gereageerd.
De Sintbezoeken dreigen daarom dit jaar niet door te gaan. Dus bij
deze een laatste oproep: mensen die het leuk lijkt om dit voort te
gaan zetten, kunnen voor meer informatie contact opnemen met:
Carry Smits-Muylaert  023 5240087
Truus Muylaert-Majoor 023 5326796



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

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Van de waterpolocommissie
Door Ed

Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang en volgens mij gaat het
goed! Op de trainingen van de herenselectie is het heel druk, Heren 2
is zelfs nog ongeslagen, dames 1 heeft zijn eerste wedstrijd
gewonnen, het onder 17 team heeft, samen met ZVHaerlem, al een
keer gewonnen en verloren en ook de pupillen hebben al een keer
gewonnen. 

Competitiereglement
Hieronder een samenvatting en een aantal praktische zaken uit het
competitiereglement die iedereen eigenlijk moet weten. Ze gelden
voor alle teams behalve voor heren 1, daar ligt het soms net een
beetje anders.

NIET OPKOMEN VAN EEN PLOEG
Bij het niet opkomen van een team worden de volgende maatregelen
genomen:
a. 3 Verliespunten worden toegekend aan het betreffende team en
een 5 - 0 verlies.
b. Een boete wordt opgelegd.
c. De kosten welke voortvloeien uit het niet opkomen, zoals:
badhuur, reiskosten van zowel de scheidsrechter als de bezoekende
ploeg, worden bij de betreffende vereniging verhaald.

HET NIET OPKOMEN VAN EEN SCHEIDSRECHTER
Indien bij een wedstrijd geen scheidsrechter(s) zijn aanwezig zijn/is
dan dienen:
a. De beide aanvoerders(sters) een aanwezige, bevoegde

scheidsrechter die geen lid of coach is van een van beide
verenigingen de wedstrijd te laten leiden.              

b. Indien bij wedstrijden het onder a gestelde niet kan, dan moet
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een scheidsrechter van èèn van beide verenigingen de wedstrijd
leiden of een andere aanwezige. Er MOET ten alle gespeeld 
worden, ook als een vervangende persoon GEEN officiële
scheidsrechter is.   

c. Mocht een wedstrijd toch niet worden gespeeld, ondanks
aanwezige vervanging/    bereidwillige, dan kan het weigeren te
spelen als NIET OPKOMEN worden beschouwd.

Promotie/ degradatie
De promotie/ degradatieregeling van kring en district zijn nog niet
bekend, zodra we dat weten geven we het via de aanvoerders door.

Boetes 
Ieder jaar krijgen we weer een aantal boetes van het kringbestuur. Dit
zijn boetes voor het onzorgvuldig invullen van de formulieren, niet
voldoende mensen met een W achter de tafel of boetes voor
wangedrag. Vul de formulieren alsjeblieft zorgvuldig in, de
competitieleider wordt steeds strenger en de boetes zijn zonde van
het geld. 
Wellicht ten overvloede: boetes voor wangedrag worden altijd
verhaald op de speler.

 Startkaarten
Als je een nieuwe startkaart hebt zorg er dan voor dat je die tekent. In
theorie is een speler zonder getekende kaart niet speelgerechtigd en
ook niet verzekerd.

CAPS
Er zijn weer caps te koop. We hebben een volledige set (1-13)
beschikbaar en nog de nummers 1, 4 en 13 van voorgaande jaren.
Bestellen kan via Eddy. Caps zijn alleen per set verkrijgbaar voor 20
euro per set.
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Trainingen
 Voor de heren van heren 3, 4 en 5 die niet willen/kunnen trainen met
de herenselectie bestaat de mogelijkheid om, naast woensdag van 22
tot 23 uur, te trainen op vrijdag van 20.30-21.45. Dit is het
trainingsuur van de damesselectie. 

Op de late training op woensdag (van 22 tot 23 uur) trainen vanaf dit
seizoen ook een aantal wedstrijdzwemmers. 

Geen training op
Er is geen training op de zondagen 13 november en 18 december in
verband met zwemwedstrijden.
 

Week van de scheidsrechter
Van 7 tot en met 16 oktober is de week van de scheidsrechter.  Een
goede gelegenheid om je waardering voor de scheidsrechters eens te
laten blijken.
Ik kwam tot de ontdekking dat de meeste polo-ers onze eigen
scheidsrechters niet eens kennen. Niet zo verwonderlijk natuurlijk
omdat ze eigenlijk altijd ergens in het land fluiten en dan dus niet bij
onze wedstrijden aanwezig kunnen zijn.
Ik zal ze kort voorstellen. Als je ze dan tegenkomt kan je je
waardering laten blijken.

Peter Rienstra
Peter is  al tientallen jaren lid van
DWT en heeft in het verleden ook
vele functies bekleed en is daarvoor
geëerd als lid van verdienste. Woont
zolang ik weet in Wieringerwerf en
fluit vanuit het hoge noorden nog
s teeds  voor DWT. Is  ook
competitieleider van kring en district.
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Marius Bakker
Marius was in het verleden een zeer goede
keeper en is ook 25 jaar lid geweest van de
polocie. Fluit ook al vele jaren voor DWT,
meestal op bondsniveau. Dat betekent dat hij het
hele land door gaat. Marius woont in Heemstede.

Ronald Stricker
Ronald is net zoals Peter en Marius al zolang
scheidsrechter dat ik niet beter weet. Is officieel
nog steeds lid van heren 5, maar spelen komt er
al een aantal jaren niet meer van. Ronald fluit
ook op bondsniveau en woont in Lisse.

Tim Klein
Tim, Raymond en Marcel zullen bij de meeste
polo-ers wel bekend zijn. Ze spelen immers alle
drie nog regelmatig en alle drie in heren 4! Tim
fluit bijna ieder weekend zijn wedstrijden in
kring en district en woont vlakbij het zwembad
in Schalkwijk.

Raymond Velthuis
Raymond heeft vorig seizoen de meeste
wedstrijden gefloten van alle scheidsrechters in
het district! Dat heeft hij goed gedaan want vanaf
dit seizoen fluit hij ook op bondsniveau. Dat gaat
hem goed af. Raymond woont sinds kort samen
in Zandvoort.
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Marcel Ox
Marcel heeft aan het begin van het vorige seizoen
de scheidsrechterscursus gedaan en heeft het
afgelopen seizoen als beginnend scheidsrechter
gefloten. Vanaf dit seizoen begint het echte werk!
Marcel is ook aanvoerder van heren 4 en woont
in Haarlem.

Epe 2011 
Door Michel Wigbers

In 2009 hebben we er al voorzichtig aan geproefd, maar dit seizoen
zijn we volledig los gegaan in Epe met 17 zwemmers, 4 ouders en
één official. Epe ligt net over de grens bij Enschede en daar ligt een
heel mooi 50m buitenbad waar we zijn geweest voor een twee-daags
zwemtoernooi. 

Bij de wedstrijd zijn verschillende verhalen te vertellen over de
wedstrijden. Hier onder volgen er een paar: 
< Kitha werd 3e op alle afstanden die ze zwom
< Bij Lloyd zit het in de familie. Hij haalde op alle persoonlijke

afstanden een medaille. 
< Hannah en Hugo hun 100m borstcrawl tijd  verpulverden met

meer dan 10 seconden. 
< Rosaly voor het eerst 100m vlinderslag zwom
< Voor Marcel was het uberhaubt al de eerste keer dat hij verder

moest zwemmen dan 50m. En dan is een 200m wisselslag best
ver.

< Good 'old' Michel en Peter een  medaille haalden op de 400m vrij
en 200m rugslag

< Roland op de 100m schoolslag net niet kon winnen van Ron
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Dekker (75 x Nederlands kampioen).
< Jikke medailles haalde ondanks dat ze ivm een voetbreuk vanaf

mei bijna niet meer had gezwommen
< Michel nog met de scheidsrechter om de tafel moest om de

medialles voor de 4x100m schoolslag te kunnen ophalen. We
waren onterecht gedisqualificeerd.

< We bij de estafette op de 4 x 100m vrijeslag nipt wonnen, ondanks
dat Peter voor de Ijssel een snellere tijd had geklokt (gelukkig er
ook officials die de aankomst volgorde moeten bepalen)

< Patrick en Marcel dachten dat 100m brust, 100m vrijeslag
betekende, maar het in het duits eigenlijk schoolslag betekent 

< Anne al in programma 1 en 3 heeft gezwommen en dat was maar
goed ook. Ze kreeg een kop hete thee over zich heen. Heel erg
balen voor haar, want zo was namelijk het weekend snel afgelopen
voor haar. Gelukkig gaat het nu weer goed met Anne en komt ze
weer op de training. 

Dan nog de wist-je-datjes:
< Michel's auto een in de nacht voor Epe kapot ging en hij een

DWT-er tegen kwam toen hij op de A9 stond om één uur 's nachts
< Peter zijn auto ook een lekke band had toen hij zondags zijn auto

van het parkeer terrein haalde. 
< Dat we volgend jaar een grotere bbq  meennemen, want iedereen

had ontzettende honger gekregen van het zwemmen
< Iederen pas na uren bakken verzadigd was
< Michel de helft van de spullen was vergeten en hij de andere

chauffeurs in moest schakelen om bijvoorbeeld brood en
afwasmiddel te kopen

< Lloyd en Hugo een natte doos hebben
< Je ook kan pompen
< Peter een bever op zijn hoofd heeft
< Roland met de buren heeft zitten "kletsen"
< Yvette het best kan klokken van de hele jury
< Hannah heel veel wafels heeft gekocht
< Het heel hard geonweerd heeft
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< Deborah en Hannah Duitse freunden gemaakt hebben
< En dat niemand een handdoek, een kussen en een slaapzak mist

19 november DWT club-quiz

Zaterdagavond 19 november vindt er een speciale club-quiz plaats in
het clubhuis van DWT. Vorm een groep van minimaal 3-5 personen
en meld je aan door een mai l  te  s turen naar
yvetteroozen@gmail.com.
Nadere informatie volgt, maar save the date en meld je aan!
Groeten van Dames 1

Het Heren 3 team
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Met DWT op wintersport!

Een hele groep DWT-ers in de sneeuw; dat klinkt best leuk toch? Dit
seizoen ben ik van plan een echt DWT ski-weekend te organiseren.
Speciaal voor alle leden van DWT (plus aanhang). En voor alle
niveaus: of je nou een ervaren wintersporter bent, of nog nooit
skischoenen hebt aangehad. 

Het idee is als volgt: we gaan het weekend van 15 t/m 18 maart* met
een luxe touringcar naar Zell am See, Oostenrijk. Daar verblijven we
2 nachten in een hostel, op basis van half pension. Verder heb je ook
je liftpas, en zelfs je skilessen (2x2uur) in één keer geregeld. Dit hele
pakket kost €414,-. 
Wil je ook materiaal huren? Dat kan. Een complete set kost €40,-
voor 3 dagen.  Het enige wat je ter plekke nog moet betalen zijn je
lunch en je drankjes. 

Alles op een rijtje: 
- Donderdag 15 t/m zondag 18 maart 2012 (je bent maandagochtend

weer thuis) 
- Vervoer per luxe touringcar 
- Verblijf, inclusief 2x ontbijt en 2x avondeten 
- 2,5 daagse liftpas voor Zell am See & Kaprun 
- 2x2 uur skiles (ingedeeld op niveau: les voor beginners, tips &

tricks voor gevorderden) 

Voor deze reis hebben we  minimaal 30 deelnemers nodig.. Daarom
wil ik graag weten wie er interesse heeft. Dus; lijkt het je leuk om
samen met bijvoorbeeld je team een weekendje te skiën (of te spelen)
in de sneeuw: laat mij het  (uiterlijk 24 oktober) weten.  

Dat kan via een mailtje: dana@wintersportmetbas.nl, telefonisch:
06-11531688, of gewoon aan de bar of in het zwembad. 
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Tenslotte: hoe meer zielen hoe meer vreugd. En ook; hoe meer
deelnemers, hoe goedkoper de reis… 

Groeten, 
Dana 

*Voor de waterpoloërs: op 17 maart zijn er geen wedstrijden!

Uit het archief:
Door Michael

Enkele weken terug heeft het DWT archief een stapeltje oude
clubbladen mogen ontvangen van iemand die zijn zolder aan het
opruimen was. Allemaal uitgaven uit de jaren zestig. We zijn hier
ontzettend blij mee want haast alle jaargangen uit deze roerige jaren
zijn afwezig, incompleet of anderszins opgerookt.

Het volgende stukje DWT-varia was te lezen in de editie van april
1960 - zie pagina 3:
Op Zaterdagavond 14 Mei (1960 dus red.) a.s..hoopt de technische
Commissi evenals het vorige jaar een polo-tournooi te kunnen organiseren
waaraan onze beide eerste zeventallen zullen deelnemen.
Als tegenstanders voor onze dames zijn uitgenodigd: het sterke HZPC uit
Den haag en de H.D.Z. uit Amsterdam, beide snelle en aardige
poloploegen.
De heren zullen hun krachten gaan meten met HET GOOI uit Bussum en
de ZIJL uit Leiden. Bestuur en T.C. vertrouwen, dat vele DWT-leden onze
topploegen komen aanmoedigen.
Het was vorig jaar een bijzonder genoeglijke avond, houdt deze vast tijdig
vrij voor het DWT-polo-tournooi.

Dit alles en nog veel meer is natuurlijk na te lezen op:
www.dewatertrappers.nl

http://www.dewatertrappers.nl


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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