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Uitnodiging 81e Algemene
Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 81e Algemene
Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 19 april 2012. Aanvang 20.00u in ons
clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend zal zijn.

Waarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld wordt? Op deze vergadering krijg
je een beeld van wat er in de vereniging leeft en wat het kader en bestuur allemaal
doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook jouw stem te laten horen.

Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door een e-mail te
sturen naar onze penningmeester André Visser: avisser@avi-totaal.nl

Namens het bestuur,
Robbert Henrichs
Voorzitter

Ledenbestand 
Aantal leden per 1 januari 2011: 459
Nieuwe leden: 152
Opzeggingen: 151
Aantal leden per 1 januari 2012: 460

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter: 
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 80e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2011 
3. Bespreking jaarverslagen

- werkgroep clubhuis
-werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur

4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling

PAUZE 

7. Begroting 2012
8. Beleid / jaarplannen bestuur 
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9. Sendenbeker
10. Rondvraag*
11. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post:  Charta 77 Vaart 155, 2033 BD,
Haarlem.

Notulen 80e Algemene Ledenvergadering

Datum: 21 april 2011
Locatie: Clubhuis DWT
Aanvang: 20.00u

Aanwezig bestuur:
Martin Belles (interim-voorzitter / PR & Communicatie)
Michel Wigbers (vice-voorzitter)
Marco Hendriks (penningmeester)
Robbert Henrichs (secretaris)
Ingrid Lommerse (kader & opleidingen)
Jeroen Loerakker (algemeen lid)

Bericht van verhindering ontvangen:
Carrie Smits-Muijlaert
Eddy Roosen
Marius Bakker

Ronnie Westerhoven
Sabine Roozen
Toos Goedkoop

Truus Muijlaert
Yolanda Bouman
Yvette Roozen

Aanwezig leden: 
Aart Romeijn
Anke Nulkes
David de Loor
Edith Piers
Guus Niehot
Harrie van Geldorp
Isabella Peereboom
Jeroen van der Leij

Jim Bol
Johan Selles
Lisette de Boer
Marcel Ox
Mariska Ter Horst
Mieke Goedkoop
Mitchell Hupkens
Nic den Braven

Patrick Velthuis
Pim Hendriks
Raymond Velthuis
Roland Hoogendorn
Sabine Govers
Tessa Wijckmans
Wessel van Geldorp
Wiebe Eijhusen

Opening door de interim-voorzitter: Martin Belles
Martin Belles bedankt iedereen voor zijn komst en geeft het woord aan Marco
Hendriks. 
Zoals vorig jaar op de ALV was aangegeven is de vereniging het jaar gestart zonder
voorzitter. Op papier is deze rol vervult door Martin.

1. Ingekomen stukken en mededelingen
Berichten van verhindering ontvangen: zie boven

2. Notulen 79e Algemene Ledenvergadering d.d. 15 april 2010 
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De notulen worden door de vergadering vastgesteld.
Blz.6 - afzwemgeld is 12,50 ipv 11 euro.

3. Bespreking jaarverslagen
werkgroep clubhuis
• vastgesteld
werkgroep jeugd & recreatie en elementair zwemmen (JREZ)
• vastgesteld
werkgroep waterpolo
• vastgesteld
• Thijs Weustink vindt het een mooi verslag
werkgroep synchroonzwemmen 
• vastgesteld
werkgroep wedstrijdzwemmen
• vastgesteld
Bestuur
• vastgesteld

4. Beleid / jaarplannen bestuur
In 2009 liep het huidig beleidsplan af. Vorig jaar is op de ALV besloten om het
beleidsplan met een jaar te verlengen. Momenteel heeft het bestuur een beleidsplan
opgesteld voor de jaren 2011-2015. 

De strategie hierin is het verhogen van de kwaliteit van het bestaande sportaanbod
door verbetering/ professionalisering van de vereniging biedt mogelijkheden voor
een lagere uitstroom van (jeugd)leden en creëert kansen voor betere sportieve
prestaties. Als er daarnaast (sport)activiteiten zijn, waar iedereen binnen DWT naar
uitkijkt, blijven de leden langer hangen.

Door het badwater tekort, waardoor we op een aantal uren overvol liggen, noodzaakt
ons om ons kader goed op te leiden en daarna te behouden. Ervaren krachten zijn
belangrijk om de trainingen in goede banen te leiden, maar ook om het nieuwe kader
op te leiden. Daarnaast is het versterken van het clubgevoel belangrijk. Als we
kunnen uitstralen dat wij DWT zijn en ieder lid dit ook in hart en nieren gaat voelen
dan is de bereidheid om wat te doen voor de vereniging een heel stuk groter.

Tijdens de vergadering kwamen een aantal vragen naar voren;
Houdbaarheid Boerhaavebad er met SRO gesproken over de toekomst van het
zwembad.
• In principe gaat het Boerhaavebad nog 10 jaar mee, maar doordat een fietspad

komt te lopen op de plaats van de huidige glijbaan, wordt er over gesproken om
het zwembad  te verbouwen en is er meteen gekeken naar de toekomst. Er is
hier verder nog geen uitkomst op gegeven. Als bestuur houden we dit punt goed
in de gaten.

Michel legt uit dat er voldoende trainers langs de kant staan met betrekking tot
veiligheid. Harrie van Geldorp geeft aan dat hij het hier niet mee eens is, op vrijdag
is er voor wedstrijdzwemmen maar 1 trainers voor 4 banen, Harrie heeft hier ook
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vragen van ouders over gekregen. 
• Veiligheid is belangrijk. De definitie van genoeg kader langs de kant is een grijs

gebied. 1 trainer per 4 banen bij wedstrijdzwemmen lijkt niet voldoende. Dit
punt zal het bestuur meenemen naar de volgende vergadering en terugkoppelen
aan WE en Harrie van Geldorp

5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
Grote back-log, nieuw pakket, bond heeft sportlink voorgesteld. hoge badhuur.
Verlies van kleine 8000. Deel hiervan komt door het badhuur. Waterpolo uren van
de zaterdagavond zijn voor de periode 2009 2010 niet betaald, dit hebben we
meegenomen in het huidige systeem.

Vragen:
Het bedrag van kas van SY klopt niet dit bedrag is lager. Marco zal dit uitzoeken.
De kascommissie bestaande uit Guus Niehot en Patrick Velthuis hebben de
kascontrole uitgevoerd. Zij hebben geconstateerd dat de boeken in orde waren en
stellen de vergadering dan ook voor het bestuur van DWT decharge te verlenen. De
vergadering gaat hierin mee en verleent het bestuur décharge.

6. Benoeming nieuwe kascommissie
• De Kascommissie voor boekjaar 2011 zal bestaan uit Patrick Velthuis en Diana

den Braven als reserve bied Anke Nulkes zich aan.

7. Bestuurssamenstelling
Ingrid Lommerse stelt zich niet meer verkiesbaar en treed na 6 jaar af.
Pieter Paul van Oerle, Jeroen Loerakker en Mieke Goedkoop nemen deel in het
bestuur.
Jeroen Loerakker nam informeel al deel binnen het bestuur sinds oktober.

Robbert Henrichs stelt zich verkiesbaar als voorzitter van de vereniging, de ALV
gaat akkoord en benoemd Robbert tot voorzitter.

Het dagelijks bestuur zal er nu als volgt uitzien
Robbert Henrichs - Voorzitter. Robbert neemt de taak over van Martin die interim
was.
Mieke Goedkoop - Secretaris.  Mieke neemt de taak over van Robbert.
Marco Hendriks - Penningmeester.

De overige taakverdeling binnen het bestuur zal in de eerst volgende vergadering
worden besproken en zal worden vermeld in het clubblad.

Ingrid wordt bedankt voor haar diensten en haar 25 jarig jubileum bij DWT met een
mooie bos bloemen!

PAUZE 20:38 - 21:00
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8. Begroting 2011
Marco legt de begroting uit van 2011. 
Er is een klein verlies begroot. De verwachting is dit jaar meer geld uit te geven aan
het Jubileum, kader en trainers.

Om dit te compenseren is een verhoging van de contributie per ingang van 1 januari
2012 van ongeveer 3,5% noodzakelijk.
• Het voorstel tot verhoging van de contributie wordt door de vergadering

goedgekeurd.
 2012
sportsector [kwartaal]  €   62,00 
sportsector [jaar]  € 248,00 
JREZ 1  €   53,00 
JREZ 2  €   37,00 
JREZ 3  €   28,00 
JREZ 4  €   37,00 
JREZ (1+2+3+4)  € 155,00 
Afzwemmen  €   12,50 
Inschrijven  €     7,00 
Tientjes leden  €   12,50 

Tijdens de vergadering zijn er een aantal vragen;
Toernooi kosten negatief - het doel voor de toernooi is om quitte te spelen, maar in
de begroting nemen we een klein verlies mee.
Vraag van Lisette de Boer; Wat valt onder administratie en vergaderkosten?
Marco heeft de spullen niet bij zich en zal dit uitzoeken en antwoorden aan Lisette.

Begroting wordt vastgesteld

9. Sendenbeker
De Sendenbeker voor opmerkelijk vrijwilligers werk gaat dit jaar naar Yolanda
Bouman. Jammer genoeg is ze vandaag afwezig. Yolanda is al jaren de tafeldame in
de planeet en ook houdt ze al  een aantal jaren de ledenadministratie bij. Het bestuur
zal een afspraak met haar maken om de Sendenbeker uit te reiken.

10. Rondvraag
• Tessa Wijckmans; Stand van zaken met betrekking tot de waterpolo uren - meer

badwater nodig voor de grote groep mini's. Het bestuur is hiermee bezig, we
hopen om voor de zomervakantie een nieuw plan te hebben, wat we zullen
bespreken met de werkgroepen.

• Isabella Peereboom - Nieuwe hoofdtrainer WE - vorig jaar waren vooral de
jongere zwemmers ontdaan door het feit dat Hans geen afscheid had genomen
en ineens er niet meer was. De overgang met Michel was niet optimaal
verlopen, uiteraard konden betrokkene daar niks aan doen. Vraag is hoe dit in
zijn werk gaat met de nieuwe hoofdtrainster. Michel zal een ouderavond
organiseren om Katinka voor te stellen aan de ouders. Verder zal ze eind dit
jaar 2 weken training geven om de groep te leren kennen.
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11. Sluiting 21.18

Jaarverslag werkgroep
Clubhuiscommissie
Door: Mitchell Hupkens, voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van de Clubhuiscommissie over het jaar 2011. Wij hopen
dat u met plezier het verslag zal lezen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te
informeren. Aan de hand van een aantal punten zal dit verslag zijn vorm krijgen.

De Werkgroep
In het jaar 2011 is er bij ons qua samenstelling niets veranderd. We hebben dus nog
steeds dezelfde leden, wel is Bart Wever vice-voorzitter geworden, deze functie
heeft hij over genomen van Mieke Goedkoop. Andere leden zijn Toos Goedkoop,
Patrick Velthuis, Mariska ter Horst, Wiebe Eijhuisen en onze penningmeester Truus
Muylaert. Samen met deze groep is er elke eerste woensdag van de maand
vergaderd, met uitzondering van de zomerstop. Daarnaast zien wij elkaar uiteraard
vaak in het clubhuis om zaken eventueel aldaar te regelen.

Beleid
Uiteraard zijn wij altijd bezig om het clubhuis zelf beter en mooier te maken maar
ook de activiteiten die bij het clubhuis horen. Zodoende plegen wij zo nu en dan
onderhoud aan onze inventaris. 
Als clubhuis staan we natuurlijk open voor alle takken van DWT, hetgeen in het
verleden misschien iets op de achtergrond heeft gestaan willen we nu weer meer
aandacht aan besteden. De bedoeling is om meer samenwerking te genereren en van
elkaars kennis en ervaring gebruik te kunnen maken. Ook in 2012 hoort dit absoluut
tot onze doelstellingen, uiteraard kunnen we zelf niet alles weten dus suggesties of
opmerkingen horen we altijd graag.

Kader
Op het moment hebben we een goed bezette werkgroep en kunnen we gelukkig
zeggen dat we een grote schare enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze
mensen die helpen op de vrijdag bij de vroege bardienst en bij evenementen of
klussen rondom het clubhuis zou het een heel stuk lastiger gaan allemaal. Het minste
wat ik bij deze dan ook kan doen is jullie, de vrijwilligers, hartelijk danken voor
jullie inzet en betrokkenheid!

Resultaten
We merken dat er de afgelopen tijd een nieuwe, jonge generatie is die gebruik maakt
van het clubhuis. Bij bijvoorbeeld waterpolo is dit te merken op de wedstrijd- en
trainingsavonden, bij andere werkgroepen nemen de jongeren het initiatief om
contact te zoeken om punten te verbeteren en dingen te organiseren. Erg blij zijn we
dat elk jaar de werkgroepen een beetje meer mengen en samen dingen organiseren.
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Deze lijn proberen we voort te zetten. Vele handen maken namelijk licht werk en
ook op deze vlakken kunnen we een hoop van elkaar leren. Daarnaast is DWT één
vereniging waar we het liefst zoveel mogelijk met elkaar doen. Tijdens het eerder
genoemde onderhoud hebben de barkrukken de tassenkast een nieuwe verflaag
gekregen, daarnaast hadden wij een kapotte koelkast die voor ons wel van belang
was. Gelukkig hebben we deze met hulp van anderen kunnen repareren en bezorgt
hij ons veel plezier.

Evenementen en activiteiten
Zo goed als elke zaterdagavond vinden er bij ons de wedstrijden plaats van de
waterpolo teams, deze avonden zijn wij in ieder geval geopend. De vrijdagavond,
wanneer er leszwemmen, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn we ook
geopend voor gezelligheid. Een aantal keer hebben we speciale activiteiten voor de
jeugd zoals sinterklaasviering, kerstfeest en paasviering. Andere feesten zijn het
sportgala, kerstfeest 16+ en het pinksterfeest.
Verder zijn wij de thuisbasis voor een aantal toernooien van de verschillende
sporttakken. Zo is er het Paastoernooi van wedstrijdzwemmen en het
Pinkstertoernooi van waterpolo. Voor onze eigen vergaderingen, maar ook voor die
van ons verschaffen wij de ruimte. Voor grotere bijeenkomsten, als de
nieuwjaarsreceptie en de ALV, is het clubhuis ook de plek om aanwezig te zijn.

Overig
Nogmaals dank ik hierbij iedereen die het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor het
clubhuis. Alle hulp wordt erg gewaardeerd en we hopen hier dan ook nog lang op te
kunnen rekenen. Het clubhuis is voor veel mensen een thuis, behandel het dan ook
als zodanig we vragen je om bij en na gebruik van het clubhuis dit weer in goede
staat achter te laten.
We hopen jullie op korte termijn in ons clubhuis te zien.

Jaarverslag werkgroep JREZ
In 2011 is er veel moeite gedaan om nieuwe mensen te werven voor de
JREZ-commissie. In maart 2011 is er zelfs een special uitgebracht waarin de leden
informatie kregen over de opbouw van de badjes, de regels in het zwembad. Ook
hebben bijna alle kaderleden een stukje geschreven waarin zij zich voorstelden en
uitlegden waarom lesgeven aan kinderen zo ontzettend leuk is. In deze special zijn
ook oproepen gedaan voor de diverse functies die vacant waren of zouden worden.
Helaas heeft deze oproep geen nieuwe vrijwilligers voor de JREZ opgeleverd.

In 2011 is de JREZ ook flink in de prijzen gevallen.
Zo werd tafeldame van de zaterdag en contactpersoon van de ledenadministratie,
Yolanda Bouman, geëerd met de Sendenbeker. Dit als dank voor haar jarenlange
inzet voor de vereniging.
Diezelfde Yolanda Bouman heeft via haar werkgever een donatie van lesmateriaal
weten te bemachtigen. Hiervan heeft de JREZ hoepels, opduikdieren, opduikringen
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en -staafjes, zwemslierten en zwempoortjes aangeschaft.

Activiteiten voor de leden
In maart 2011 is door de JREZ in samenwerking met de Synchroonzwemcommissie
een poppenkastvoorstelling georganiseerd. Dit ter gelegenheid van het 80-jarig
jubileum van de vereniging. Deze middag is door veel kinderen bezocht.

Bezetting op de zwemdagen
Op de vrijdagavond blijft de bezetting van de badjes een aandachtspunt.  Het zou
dus fijn zijn als er nog enkele vrijwilligers voor het lesgeven bij komen op het eerste
uur. De vrijdagavond is versterkt met Aurora Piers en Fret Kuiper Helaas is
Humeyra Goker gestopt met lesgeven.
Het tweede uur is gewijzigd in een Jeugduur. Dit is een uur waarin  het zwemmen
voor de zwemvaardigheidsdiploma's wordt gecombineerd met de sporten
wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. Er is veel belangstelling voor
dit uur zowel bij lesgevers als zwemmers 
Op zaterdagochtend is voldoende bezetting. 
Sabine Roozen is het kaderkorps komen versterken op het tweede lesuur. Zij is ook
gestart met de cursus opleider 2 ook Ethienne Piers is met deze cursus gestart . De
JREZ is hier erg blij mee.
Er zijn ook mensen gestopt met lesgeven. Aurora Piers is naar de vrijdagavond
gegaan en Catlyn Spear is gestopt. Diana den Braven heeft het uurleiderschap
overgedragen aan Linda Visser.

Er is in 2011 drie keer afgezwommen, waarbij de volgende diploma's zijn uitgereikt:
52  A-diploma's;
56  B-diploma's;
32  C-diploma's;
5   zwemvaardigheid 1 diploma's;
5   zwemvaardigheid 2 diploma's;
4   zwemvaardigheid 3 diploma's.
Na de zomerstop hebben Ger Buis, Diana den Braven en Edith Piers hun taak binnen
de JREZ neergelegd.  Isabella Peereboom heeft het penningmeesterschap van Ger
Buis overgenomen.  De J-REZ wil alle vrijwilligers die het afgelopen jaar actief zijn
geweest voor DWT heel hartelijk danken voor hun inzet.  

Jaarverslag werkgroep
synchroonzwemmen
De werkgroep bestond in 2011 uit de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Inge Romeijn
Lenie Hendrikson 
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Beleid
Als doelen voor 2011 hadden wij gesteld:
-Deelname aan nationale wedstrijden
-De competitie als 3e afsluiten
-Aanwas van nieuwe leden, juryleden en trainers. 
Dat is ons grotendeels ook gelukt, echter hebben wij het jaar afgesloten met een
trainster en wat juryleden minder. We zullen hier voor de toekomst  aan moeten
werken. Zonder juryleden geen wedstrijden, zonder trainers geen training.

Kader
In 2011 bestond de trainersgroep uit de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk 
Linda Visser
Nicole Dijkman 
Shanita Doerga (t/m juli)

Anouk Nulkes, Daphne Romeijn, Merel Visser en Natasja Verhoef zijn aan de
trainer 2 cursus voor synchroonzwemmen begonnen. Zij geven les tijdens het Junior
Pro uur op de vrijdagavond.

Ook zijn er in 2011 weer een aantal hulpmoeders actief geweest als ondersteuning
van de trainers:
Belinda Leurs
Berlinda Kerkhof
Diana den Braven
Martine Mulder
Monique de Graaff
Ria Kok
Rosita Antonisse  

In 2011 heeft John van Schie de 'M' cursus voor jurysecretaris gedaan.
  
Resultaten
Het aantal zwemsters per 31-12-2010 was 24. We hebben 2011 afgesloten met 30
zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2011. Iedereen heeft goed haar
best gedaan, daardoor zijn wij als derde geëindigd in de competitie van Kring
Noord-Holland van seizoen 2010-2011.
Aan de NJK in Nijverdal op 26 maart werd deelgenomen door Merel en Anouk. Zij
behaalden een elfde plaats bij de duetten.    
Op de Synchro Beat (Nederlandse Kampioenschappen onder 12 jaar en onder 15
jaar) in Eindhoven (16 en 17 april) werd DWT vertegenwoordigd door Eva en
Romy.

Evenementen en activiteiten
Ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van DWT hebben we samen met J-REZ op
zaterdag 12 maart een gezellige middag georganiseerd voor de jeugd van 4 t/m 10
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jaar. Er werd een voorstelling gegeven door poppentheater Fiedel Diedel. Een
geslaagde middag. 
Op de zaterdag voor Pasen zijn we met z'n alle gaan knutselen. Er werd naar harte
lust gekleurd, geverfd, geplakt etc. Alles met het thema Pasen. De pannenkoeken na
afloop smaakten heerlijk.
Dinsdag 05 juli hebben we afscheid genomen van Shanita. Een cadeau namens alle
zwemsters, trainsters en ouders werd zeer gewaardeerd. We zullen Shanita in de
toekomst nog wel eens tegen komen, ze gaat namelijk training geven bij De Dolfijn
in Amsterdam. Veel succes.
Zaterdag 09 juli hebben alle zwemsters een demonstratie gegeven voor familie,
vrienden en belangstellenden. Hier werden alle solo's, duetten en groepsnummers
van afgelopen seizoen gezwommen onder luid applaus.
Zaterdag 16 juli hebben we een onderlinge wedstrijd gehouden als afsluiting van het
seizoen. Hier werden Charissa en Noa de winnaars van 2011. 
Het weekend van 17 en 18 september hebben we een trainingskamp gehad als
voorbereiding op de Nieuwjaarsshow van 2012. Er werd hard getraind,  weinig
geslapen en lekker gegeten. 
Een 'kerstknutsel' op zaterdag 17 december viel bij iedereen in de smaak of waren
het soms de pannenkoeken?
Als voorproefje op de Nieuwjaarsshow hebben we een demonstratie gegeven op 18
december  t.g.v. het 40 jarig bestaan van zwembad De Planeet.

Overig
2011 is goed verlopen, mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden,
ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT. Iedereen hartelijk bedankt
daarvoor !! 

Jaarverslag werkgroep
waterpolo
Ook in 2011 heeft de polocommissie weer hard gewerkt om het waterpolo bij DWT
in goede banen te leiden. Er is met enthousiasme getraind en er zijn weer zo'n 200
wedstrijden gespeeld. Met de hulp van vele vrijwilligers zijn al deze trainingen en
wedstrijden tot een goed einde gebracht.

De commissie
In 2011 hebben Lisette de Boer en Dana Ungureanu de commissie verlaten. Lisette
heeft goed werk geleverd als kritische penningmeester, voor het clubblad en de
website. Daarnaast heeft zij ter gelegenheid van het jubileum het DWT
'smoelenboek' bij het bestuur geïntroduceerd, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de
mooie fotolijsten met DWT-leden. Dana is meer dan tien jaar lid geweest van de
polocommissie en heeft veel gedaan voor de damesafdeling waarvoor zij
aanspreekpunt was. We zijn beide dames heel dankbaar voor hun inzet. 
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Onze taakverdeling was eind 2011 als volgt:

Eddy Roosen: voorzitter en het aanspreekpunt voor de herenafdeling;
Sabine Govers: aanspreekpunt voor de damesafdeling, minipolo en clubblad;
Ronnie Westerhoven: secretaris;
David de Loor: penningmeester en jeugdcoördinator; 
Tessa Wijckmans: jeugdcoördinator;
Jim Bol: algemene zaken en website.

Beleid
In 2011 zijn de eerste stappen gezet om de herenselectie te verjongen. Heren Jeugd
is doorgeschoven naar de herenselectie en Hans Hogerheide is de nieuwe trainer
hiervan. Hij heeft de opdracht meegekregen om te werken aan de toekomst en te
verjongen. Een aantal vaste waarden uit Heren 1 van de afgelopen jaren zijn in
Heren 2 gaan spelen, waar ze de jonge spelers helpen klaarstomen voor de overstap
naar Heren 1. Heren 1 is versterkt met enkele jeugdspelers en daarnaast hebben drie
spelers van ZV Haerlem de overstap gemaakt naar Heren 1 van DWT. De eerste
resultaten in 2011 zijn positief.

Aan het begin van seizoen 2011/2012 is de polocommissie voor de jongens onder 17
een samenwerking aangegaan met ZV Haerlem. Ze vormen een gezamenlijk team
onder leiding van Frank Muijlaert. We zijn blij dat we het team op deze manier in
het water konden houden. 

De damesafdeling bestaat net als in 2010 uit twee damesteams die ook in seizoen
2011/2012 onder leiding staat van Peter Schoberer. Het aantal leden van de
damesafdeling is in 2011 behoorlijk teruggelopen. Dat baart de polocommissie
zorgen voor het jaar 2012. Wij zijn druk bezig om hiervoor een oplossing te vinden
en hopen een jong damesteam op te kunnen zetten, zodat de doorstroom vanuit de
jeugd makkelijker zal gaan. Daarnaast is voor een jong team een vaste trainer/coach
belangrijk en daarvoor proberen wij dan ook een geschikte persoon te vinden.

 De jeugdtrainingen zijn voor de allerjongsten, de spelers van 11 jaar en jonger, een
beetje veranderd. Voor hen is er op vrijdag een extra uur georganiseerd: Junior Pro.
Samen met de jeugdzwemmers van de andere sportsectoren van DWT oefenen zij
hier alle basisvaardigheden van het zwemmen. Hoewel het voor iedereen nog een
beetje wennen is, zijn de eerste diploma's al gehaald en wordt er door een groot
aantal zwemmers met plezier gezwommen. We zijn druk bezig om het uur nog
verder te verbeteren! 
Dankbaar zijn we voor alle ouders die zich vol overtuiging inzetten om het
jeugdwaterpolo bij DWT te ondersteunen. Nicole, Johan en Toni staan elke keer wel
vol enthousiasme aan het bad. En ook Wessel, David en Pim uit de herenselectie
staan aan de badrand om de jeugd de kneepjes van het vak te leren. Hartelijke dank
allen voor jullie inzet. Ondertussen zijn we al druk bezig met de volgende jaren. Dit
jaar hebben we een groot aantal jeugdteams en dat willen graag zo houden! 
Wel kunnen we nog wat extra leden gebruiken, dus we hebben een
ledenwerfcommissie opgericht. Deze commissie wordt gevormd door ouders en
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inmiddels is er ook samenwerking met de andere werkgroepen tot stand gekomen.
We hopen dat we volgend jaar hier de vruchten van kunnen plukken.

Trainers, teams & resultaten
De prestaties van onze teams waren over het algemeen heel behoorlijk. De
minipoloërs werden getraind door Wessel van Geldorp en Pim Hendriks en hebben
veel overwinningen behaald op de minipolo-toernooien. De pupillen onder 11 en
onder 13 hebben goede prestaties geleverd onder leiding van Johan Selles, Toni
Kroon en Nicole van Balen. Dan is er ook nog de knappe prestatie van het onder 15
team; zij werden tweede onder leiding van Frank Muijlaert. 
Na een eindsprint behoedde Heren 1 zich voor degradatie en werd nog 8e.
Daarentegen werd Heren 5 na een spannend einde van de competitie kampioen. Dit
werd groots gevierd op het sportgala.
Dames 1 met Peter Schoberer aan de leiding eindigde in de middenmoot. Dames 2
promoveerde net niet, maar zonder officiële coach hebben zij een behoorlijke
prestatie geleverd. 

De eindstanden van seizoen 2010-2011:
Pup < 11: 4e Heren 1: 8e
Pup < 13: 6e Heren 2: 12e
Asp <15: 2e Heren 3: 7e
Dames 1: 6e  Heren 4: 4e
Dames 2: 3e Heren 5: kampioen!

Scheidsrechters en w-officials
Raymond Velthuis, Tim Klein, Ronald Stricker, Peter Rienstra, Marius Bakker en
Marcel Ox hebben weer naar tevredenheid zeer veel wedstrijden gefloten voor
DWT. Raymond is gepromoveerd en fluit sinds dit seizoen wedstrijden in de bond.
Het aantal scheidsrechters blijft een punt van zorg. Te weinig scheidsrechters kan
leiden tot het terugtrekken van teams door de competitieleider. De polocommissie is
druk bezig met het bekendmaken van het probleem en met de werving van nieuwe
scheidsrechters.

Verder nog een kleine beleidsverandering op het gebied van de W-official cursus. In
principe zijn er genoeg senioren die een W-cursus hebben gevolgd. Nu de
verjonging onder de herenteams heeft plaatsgevonden, bleek dat een aantal jonge
heren nog geen w-cursus hadden gevolgd. Hierdoor moesten steeds dezelfde
personen achter de jurytafel en zo hoort het niet te gaan. Daarom hebben wij
besloten dat iedereen die de leeftijd van zestien jaar bereikt een W-cursus gaat
volgen. Daarnaast komt het vaak voor dat wij teams voor de jurytafel moeten indelen
tijdens pupillenwedstrijden, terwijl zij pas laat op de avond spelen. Wij zouden dan
ook graag willen dat ouders van de jeugd zich voor een cursus opgeven, zodat zij
zelf tijdens de wedstrijden van hun kinderen achter de jurytafel kunnen. Via de
jeugdcoördinatoren zijn de ouders hierover ingelicht tijdens de georganiseerde
informatieavond.

Evenementen en activiteiten
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De polocommissie heeft ook in 2011 een heleboel activiteiten georganiseerd. Het
jaarlijkse Pinkstertoernooi werd weer georganiseerd. De teams hadden de
gelegenheid om op de ligweide van het zwembad te kamperen. In de zomer zijn er
weer verschillende toernooien bezocht zoals Den Helder, Ter Apel en Hasselt. 
Eind augustus hebben wij bezoek gehad van een aantal Australische teams. Hiervoor
was een klein toernooi georganiseerd voor de dames en herenteams. Met als afsluiter
wat biertjes in het clubhuis.
In oktober 2011 vond het jaarlijkse minipolotoernooi plaats in de Planeet. Er
kwamen zo'n tachtig kinderen, maar er waren gelukkig genoeg vrijwilligers om alles
in goede banen te leiden. 
Verder heeft de polocommissie in samenwerking met de andere werkgroepen het
kerstfeest georganiseerd. 

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de
toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking en
natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DWT een warm hart
toedraagt. Nogmaals bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft. En in
het bijzonder bedanken wij de scheidsrechters, supporters, de ouders van
minipoloërs en aspiranten die telkens weer bereid waren te rijden naar
uitwedstrijden, de enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het
pinkstertoernooi van welke aard dan ook hebben geleverd.

Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief 2012
met weer volop spelplezier, winst, promotie en gezelligheid!

Sabine Govers, Ronnie Westerhoven, Tessa Wijckmans, David de Loor, Jim Bol en
Eddy Roosen.

Jaarverslag werkgroep
wedstrijdzwemmen
Werkgroep 
In de zomer van 2011 is de werkgroep op twee posities gewijzigd. Krista van Kan
heeft het wedstrijdsecretariaat overgedragen aan Yvette Roozen. Krista gaat een half
jaar studeren in het buitenland en kan daardoor haar functie niet meer vervullen. 
Bart van Leijden en Michel Wigbers hebben van plek gewisseld. Michel is uit het
bestuur gegaan en overgestapt naar de werkgroep en Bart is van de werkgroep naar
het bestuur gegaan. 

De werkgroep ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Emile Schrijver
Vice-voorzitter en Penningmeester: Maykel van Esveld
Wedstrijdsecretariaat: Yvette Roozen
Secretaris: Michel Wigbers
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Activiteiten: Roland Hoogendoorn

Beleid 
In het seizoen 2010 - 2011 is Michel Wigbers hoofdtrainer geweest. Hij heeft veel
aandacht besteed aan techniek en het uitbreiden van de selectie. In 2011 hebben we
meer dan 20 nieuwe aanmeldingen gehad en weinig afmeldingen. Michel heeft de
jonge zwemmers opgeleid, zodat ze mee kunnen komen op de Speedo wedstrijden
(wedstrijden op provincieniveau voor zwemmers tot twaalf jaar). Aan het einde van
het seizoen deden er negen kinderen mee aan de Speedo wedstrijden. Daarnaast heeft
hij direct de nieuwe zwemmers mee laten doen aan wedstrijden. Ook heeft hij een
aantal zwemmers begeleid voor hun Trainer 2 opleiding.

In september is Katinka van Vastenhoven begonnen als hoofdtrainster voor het
seizoen 2011 - 2012. Met haar verleden als zwemster op topniveau en haar
pabo-achtergrond denken we een goede trainster te hebben binnengehaald die onze
zwemmers een stap verder kan brengen. Zo zagen we bij de Speedo wedstrijden dat
onze jongste jeugd medailles ging halen en we zagen dat de
zaterdagochtendtrainingen nu goed bezocht worden. 

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt er op maandagochtend getraind in plaats
van de vrijdagavond.  Hier zijn wij teleurgesteld over, omdat we net juist aan het
groeien waren.
Aan het einde van het jaar lagen onze maandag-, dinsdag- en woensdaguren zo vol
(meer dan 10 zwemmers per baan op in totaal 3 banen) dat we besloten hebben om
een selectie in te voeren voor 2012. 

Voor 2012 is het doel om in dezelfde competitie te blijven en een aantal zwemmers
op NK-niveau uit te laten komen. Daarnaast hopen dat de selectie-indeling een
positief effect heeft op de prestaties. De werkgroep moet in de gaten blijven houden
dat iedereen naar tevredenheid kan blijven trainen en wedstrijdzwemmen.

Kader 
In jaar 2011 is er veel gebeurd op gebied van het kader. Michel Wigbers had aan het
begin van het seizoen 2010-2011 al aangegeven dat hij het hoofdtrainerschap maar
voor één seizoen zou doen. Na het plaatsen van een vacature reageerde Katinka van
Vastenhoven direct. De werkgroep heeft een goed gesprek gehad en zodoende is
Katinka van Vastenhoven voor het seizoen 2011 - 2012 onze hoofdtrainster
geworden. Daarnaast hebben we de intentie uitgesproken dat het een langdurige
samenwerking gaat worden.
Yvette Roozen, Aart Romeijn en Wouter van de Bor hebben allemaal een
starterscursus met goed gevolg afgerond. Patricia van Mourik is gestopt als official
en Isabella Peerenboom, Daphne Romeijn en Tineke van Wijk zijn geslaagd voor
hun official 4 cursus.
Roland Hoogendoorn, Bart van Leijden en Krista van Kan hebben het Trainers 2
diploma behaald en Hiras Ferrandino is nog bezig om de opleiding af te ronden. 
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Resultaten 
Na in seizoen 2009-2010 gedegradeerd te zijn naar de D3 klasse (laagste) van de
zwemcompetitie is de wedstrijdzwemploeg dit jaar terug gepromoveerd als tweede
naar de D2 klasse. Hierdoor kunnen we wat meer afstanden op niveau zwemmen. Er
hebben meer dan 40 zwemmers, waterpoloërs en synchroonzwemsters meegedaan
om deze promotie te behalen. Na de eerste ronde stonden we nog vijfde en na vijf
ronden zijn we uiteindelijk als tweede geëindigd. Nu in de D2 competitie staan we
nog net boven de degradatiestreep. Top en dank jullie wel voor jullie inzet bij de
competitie.

Op de A-Kringkampioenschappen hebben Dennis de Graaf, Hiras Ferrandino, Jikke
van de Ende, Roland Hoogendoorn en Jeffrey Camphens gezwommen. Hiras
Ferrandino heeft op de 50m en 100m schoolslag een 2e plaats behaald in de open
categorie voor de jeugd. 
Een aantal jonge zwemmers zwom eind mei op de Speedo Kampioenschappen.
Kithapat Braunius, Zyco van Esveld, Sophie van Esveld, Miquel Klooster en Kenan
Coruz behaalden verschillende top 10 of top 5 plaatsen, waarbij ze soms van plaats
20 naar plaats 5 stegen. 
Na de zomervakantie hebben Sophie van Esveld en Kenan Coruz in hun
leeftijdscategorie meerdere medailles behaald op de Speedo wedstrijden. 
Op 18 december zwom Roland Hoogendoorn in ons eigen Boerhaavebad tijdens de
meerkamp 1.02.59 op de 100m vlinderslag. Hij evenaarde het record van Frank
Muylaert bij jongens tot 18 jaar en heren. Dit record staat al meer dan 30 jaar. Frank
zwom zijn tijd op 21 juli 1979!

Evenementen en activiteiten 
Dit jaar was het paastoernooi iets minder goed bezocht dan andere jaren. Dit kwam
vooral dat Pasen dit jaar laat in het seizoen en vlak voor de Kringkampioenschappen
viel. Hierdoor kwamen er van alle verenigingen minder zwemmers. 
Aan het einde van het seizoen hebben we een barbecue gehouden waar ongeveer 20
zwemmers en vrijwilligers zijn geweest. In september aan het begin van het seizoen
zijn we naar een tweedaags toernooi in Duitsland geweest. Epe ligt net over de grens
bij Enschede en daar hebben we gekampeerd op het zwemterrein. Er zijn ongeveer
25 zwemmers, ouders en officials mee geweest naar het toernooi. In de
herfstvakantie hebben we in de Zoete Inval een bowlingmiddag gehouden waaraan
18 zwemmers hebben meegedaan. In december hebben we onze traditionele
sinterklaasochtend gehouden en zijn we naar Eindhoven geweest om te kijken naar
de Nederlandse Kampioenschappen zwemmen. Ook heeft een team van DWT
meegedaan aan de Serious Request Nachtmarathon in Leiden.
Tot slot
Als laatste wil de werkgroep alle zwemmers, ouders en vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. 2011 is een heel positief jaar geweest voor DWT, waarin we zijn gegroeid
in ledenaantal en kader, maar ook in prestatie en gezelligheid.
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Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2010 en het begin van 2011 is het bestuur druk opzoek gegaan naar een nieuwe
voorzitter. Martin had aangegeven voor 1 jaar de functie van voorzitter op papier te
willen vervullen. Onze zoektocht resulteerde erin dat Mieke de taken van secretaris
op zich wil nemen en dat Pieter Paul als vice-voorzitter in het bestuur zitting neemt.
Hierdoor is Robbert verschoven van secretaris naar voorzitter en ziet de bezetting
van het bestuur na de ALV in 2011 er als volgt uit;

Naam: Functie: Jaar van aftreden:
Robbert Henrichs Voorzitter 2014
Mieke Goedkoop Secretaris 2014
Pieter Paul van Oerle Vice-voorzitter 2014
Marco Hendriks Penningmeester 2013
Martin Belles Communicatie & Public Relations 2012
Jeroen Loerakker Kader & Opleidingen 2013
Michel Wigbers 2012

Deze bezetting is vrij snel veranderd, in mei is er afscheid genomen van Michel
Wigbers, hij heeft zelf een vervanger gezocht en al snel is Bart van Leijden
toegetreden tot het bestuur.

Eind mei gaf Marco Hendriks aan dat hij het penningmeesterschap niet kan
combineren met zijn privé leven en heeft daarom aangegeven te stoppen. Gelukkig
hebben we vrij snel André Visser bereid gevonden en daardoor kon de overdracht
van het penningmeesterschap eind juni plaats vinden. 

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2011 11 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden. Elke
werkgroep is binnen deze reguliere bestuursvergaderingen op bezoek geweest om de
stand van zaken en knelpunten binnen de werkgroep te bespreken. In 2011 is er 3
maal een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren
vertegenwoordigd (in principe door de voorzitters, vandaar de naam
voorzittersoverleg). Op deze vergaderingen komen gemeenschappelijke thema's die
voor heel DWT belangrijk zijn aan de orde, zoals bijvoorbeeld het werven van
nieuwe leden , doorstroming van leszwemmers naar de sportsectoren en het
jubileumfeest.

Beleid 
• Contactpersonen; Begin 2011 heeft het bestuur contactpersonen ingesteld per

werkgroep. Dit om het contact tussen de werkgroepen en het bestuur te
verbeteren en om duidelijkheid te verschaffen aan de werkgroepen bij wie ze
terecht kunnen voor vragen. Tevens zullen de contactpersonen ook contact
onderhouden met de werkgroepen en het kader.
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• Financieel beleid: Na het verlies van 2010 werd duidelijk dat DWT
voornamelijk problemen heeft aan de inkomstenkant. Doordat er geen controle
heeft plaatsgevonden op de betaling van de facturen heeft het bestuur in de 2de
helft van 2011 een grootschalige controle uitgevoerd. Iedereen met een
achterstand heeft een herinnering gekregen. Door deze controle zijn we erachter
gekomen dat de ledenadministratie op sommige punten niet in lijn loopt, vooral
op de vrijdag bij het leszwemmen klopte een groot deel van de administratie
niet. Door een goede samenwerking tussen de ledenadministratie,
penningmeester en tafeldame is dit nu recht getrokken en zijn er afspraken
gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen.

• 80 jarig Jubileum: In tegenstelling tot vorige jubilea is er dit keer niet gekozen
om een jubileum commissie op te richten, maar om verschillende activiteiten te
laten organiseren door de werkgroepen samen. De clubhuiscommissie heeft het
jubileum feest en de reünie georganiseerd. Synchroonzwemmen en JREZ
hebben een poppenkast georganiseerd voor de allerjongsten leden. Waterpolo
en Wedstrijdzwemmen hebben een vossenjacht georganiseerd voor de tieners,
die alleen jammer genoeg niet doorging door te weinig inschrijvingen.

• Opleidingen en Kader: Voor DWT zijn er in 2011 4 synchroonzwemsters
gestart met de trainers opleiding niveau 2 en bij het leszwemmen zijn er ook 2
mensen gestart met de trainers opleiding niveau 2. Bij wedstrijdzwemmen zijn
er 3 mensen geslaagd voor de trainers opleiding niveau 2 en bij
synchroonzwemmen is er Katherine Zwaanswijk geslaagd voor haar
trainingsopleiding niveau 3.

• Kaderfeest en Kadercadeau: In 2011 hebben we het 80 jarig jubileum gevierd
van DWT, daarom hebben we extra aandacht besteed aan de kaderdag wat
resulteerde in een dagje golven in Spaarnwoude en als afsluiting een barbecue
bij het clubhuis. Als kadercadeau hadden we een schrijfmap met DWT erop.

• Doorstroming - Junior Pro:  September 2011 is er gestart met het Junior Pro
uur, een uur voor kinderen met diploma's A, B & C en met de leeftijd tot en met
10 jaar. Op het Junior Pro-uur worden de basisvaardigheden van elke sporttak
aangeleerd. De kinderen krijgen van elke tak, (waterpolo, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en leszwemmen) de basis onder de knie. Naar ons idee is
dit erg nuttig voor zwemmers van alle sectoren. Daarnaast biedt het de kinderen
de mogelijkheid om met alle sporttakken en sportleden van DWT in contact te
komen. Voor nieuwe sportleden is dit uur dus ideaal om met DWT als
vereniging in het geheel kennis te maken.

• Activiteiten kalender: in 2011 is het bestuur begonnen met een
activiteitenkalender, met hierin alle activiteiten in Haarlem van de verschillende
werkgroepen, zodat we kunnen inplannen dat er altijd iemand van het bestuur
aanwezig als bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen een wedstrijd heeft in de Planeet.
Dit werkt goed en hierdoor proberen we als bestuur dichterbij de verschillende
afdelingen te staan.

• Smoelenboek: Na een idee vanuit de waterpolowerkgroep is er begonnen met
het maken van foto's van alle sporters en het kader van DWT. Onder leiding van
Ton van Gemert heeft dit geresulteerd in 4 mooie posters die nu bij ons in de
gang hangen. Verder zullen de foto's gebruikt gaan worden in de digitaal
smoelenboek op de nieuwe website die hopelijk in 2012 zal worden gelanceerd.
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• Benutting Accommodatie: Door de invoering van het Junior Pro op de
vrijdagavond vervielen de trainingen voor de zwemvaardigheid en
wedstrijdzwemmen. Wedstrijdzwemmen heeft de maandag ochtend hiervoor in
de plaats gekregen ook zijn er binnen de afdeling een aantal verschuivingen
geweest, hierdoor kan wedstrijdzwemmen gebruik maken van het
woensdagavond uur van waterpolo.

• Ledenadministratie:  2011 is het eerste jaar dat de KNZB het sportlink systeem
gebruikt voor de contributieopgave, de KNZB kwam erachter dat onze getallen
niet geheel overeenkwamen met de getallen die zij hadden. Dit is na veel
controles opgelost. De ledenadministratie zelf hebben we verdeeld in
leszwemmers en sporters. Truus Muylaert, zal de ledenadministratie voor de
sporters op zich nemen. Truus werkte al langer in sportlink vanwege de
startvergunningen die zij beheerd. Yolanda Bouman blijft
hoofd-ledenadministratie.

• Handboek DWT: Bestuurders binnen een vereniging als DWT zijn vaak 2
termijnen actief (6 jaar). Dit betekend dat er een relatief grote doorstroom is.
Elk jaar maakt het bestuur afspraken en neemt het besluiten. Door de
doorstroming zijn nieuwe bestuurders vaak niet op de hoogte van alle gemaakte
afspraken en genomen besluiten. Om dit op te vangen stellen we een handboek
op voor DWT. Bestaand uit verschillende hoofdstukken waarin we
onderwerpen behandelen en de achtergrond uitleggen en de afspraken en
besluiten beschrijven. Het eerste hoofdstuk is inmiddels al af en gaat over het
schrijven van een jaarverslag.

Binnen de vereniging hebben we in 2011 een steeds hechtere samenwerking gezien
tussen werkgroepen onderling en het bestuur. Verder was 2011 voor het bestuur een
lastig jaar met veel wisselingen in de bezetting. Op het financieel vlak is er veel werk
verzet en moet er zeker in 2012 goed gelet worden op de uitgaven en inkomsten. De
afgelopen 2 jaar zijn negatief afgesloten en als DWT moeten we ervoor zorgen dat
we dit verlies in de komende jaren weer goed maken. 

Namens het bestuur,

André Visser
Bart van Leijden

Jeroen Loerakker
Martin Belles

Mieke Goedkoop
Pieter Paul van Oerle

Robbert Henrichs
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Afzwemmen maart 2012
Op de laatste dagen van afgelopen maart is er weer afgezwommen voor alle
diploma's. Op vrijdag 30 maart hebben de kinderen afgezwommen voor hun
zwemvaardigheidsdiploma. Onder het toezicht van de afzwemcommissie
hebben de kinderen hun kunnen in het water laten zien.
Op zaterdag 31 maart was het de beurt aan de kinderen die voor hun A, B of
C-diploma  gingen. Onder soms stil en soms luid publiek van vaders,
moeders, broertjes, zusjes, oma's, opa's, tantes en ooms hebben de kinderen
hun baantjes gezwommen.
Nadat iedereen geslaagd was en hun diploma's in ontvangst genomen hadden
gingen we dansend langs het publiek om nog eens luid bejubeld te worden.
Op naar het volgende diploma!!

Alle afzwemmers van harte gefeliciteerd

A-Diploma
1. Pascha Campfens
2. Jente Manshanden
3. Ilayda Yigit
4. Luke Hunter
5. Rona Dijkhuizen
6. Arthur Leffelaar
7. Ton Huisman
8. Ariël Vullings

9. Nouna Cissé
10. Suzie Rensman
11. Charlene Timmerman
12. Alpay Karaca
13. Duncan Rigter
14. Mohamed Abdaerahman
15. Janis Nierop Groot

B-Diploma
1. Mohamed El Harchaui
2. Noor Schoorl
3. Iman Benhaddi
4. Lana Hoogenboom
5. Adil El Mannichi
6. Youssef Malloul

7. Borre Handgraaf
8. Donny Stange
9. Ruben Rosaria
10. Eva Raphet Meeng
11. Bodhi Post

C-Diploma
1. Julius Rupert
2. Jasmijn Walkotte
3. Mika Strijland

4. Daniël Rensman
5. Imme van Dijk
6. Floris Kraak
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7. Lisa Weustink
8. Mees de Tempe
9. Pascalle Janssen
10. Vere Bethe

11. Nathnael Amanuel
12. Pietertje Venniker
13. Abdelilah Zemrani

ZV-1
1. Naoufal Quandil
2. Minke Broekens
3. Kai Kaviani
4. Jens Broekens
5. Noëlia Klooster
6. Kasper Fruitema
7. Kenan Cörüz

ZV-3
1. Jasper Venniker
2. Jari Mooij

Nieuws van de
clubhuiscommissie:
Wisten jullie dat:
• Er een grote schoonmaak is geweest en alles weer spik en span is?
• DWT een facebook-pagina heeft waarvan je lid van kan worden?
• Er grote lijsten in de hal zijn opgehangen met daarop alle leden van

DWT van het vorige seizoen?
• De Bingo erg gezellig was en er veel prijzen gewonnen zijn?
• De clubhuiscommissie druk bezig is met het organiseren van het

Pinkstertoernooi en het DWT sportgala? 
• Bart Wever gestopt is bij de clubhuiscommissie en dat wij hem willen

bedanken voor zijn inzet!
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Familie Bethe, Merci

Wij willen jullie hartelijk bedanken voor al jullie inzet om onze kinderen te
leren zwemmen! Al die zaterdagochtenden worden nu een nostalgische
herinnering!
Richard, Mieke, Iris, Mare en Vere Bethe

Nieuwe Website
Achter de schermen is DWT druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe
DWT-website. Mocht je ideeën hebben voor deze nieuwe website, aarzel
niet en stuur een berichtje naar bestuur@dwt-haarlem.nl onder vermelding
van Website DWT. Alvast bedankt!



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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Speedo jaargangsfinales
Op zaterdag 25 Februari en zondag 26 februari waren de Speedo
Jaargangsfinales in Leiden.
Deze wedstrijden zijn  voor de beste 16 zwemmers per afstand. Dat wilt
zeggen de beste 16 zwemmers bij de minioren 4 en later, de beste 16 bij de
minioren 5 en de beste 16 bij de minioren 6.
20 jaar geleden deed DWT voor de 1e keer mee aan deze wedstrijd en 3 jaar
later voor de 2e keer. 20 jaar geleden zwom ik zelf mee en 17 jaar geleden
was dat Viki Boviatzis. Dit jaar deed DWT voor de 3e keer mee en trad
Kenan in de voetsporen van Viki en van mij. 

Kenan kwam zaterdag uit op de 50m vrijeslag en zondag op de 100m
vrijeslag. Omdat Kenan van 2003 is zwom hij tegen jongens die een jaar
ouder zijn ( 2002 ), een vermelding waard is dat Kenan de jongste was
samen met nog 1 andere zwemmer.
Kenan zwom zaterdag een enorm dik pr op de 50m vrijeslag 35.53 en werd
daar 9e mee. Hij werd overigens heel hard aangemoedigd door Zyco, Miquel
en Sophie en die waren net zo blij en trots als dat Kenan, zijn pappa, zijn
opa en oma en ik waren.

Zondag kwamen er nog meer supporters, Pappa en mamma van Kenan,
Melissa ( zusje van Kenan ), Sophie, Miquel, Zyco en Jeff ( partner van
Katinka ). Ontzettend leuk, dat heet teamgevoel :
De zenuwen waren zondag bij Kenan iets meer, al zal hij dat nooit toegeven
( stoere jongen : ), maar ik merkte het bij de voorbereiding. Kenan had heel
veel last van snotneuzen en had zware benen en zware armen. Desondanks
wilde hij knallen.
De 100m vrij ging goed van start, echter wilde Kenan zo snel zwemmen dat
hij bij het 1e keerpunt bijna door de muur ging waardoor afzetten bijna
onmogelijk was. Zonde, maar daar leren we van.
Kenan zwom weer een heel mooi pr 1.20.97 en hier werd hij 10e mee.
Kenan zelf was niet zo tevreden en dat toont alleen maar was een sporter hij
is. Toch een pr maar nog harder willen en weten waar zijn foutje lag. Goed
zo!

Een vermelding waard is dat Kenan op beide afstanden voor de andere
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jongen van 2003 was en dat Kenan nu 1e staat van Nederland bij de jongens
van 2003 op de 50m vrij en de 100m vrij!

Volgend jaar gaat kenan zeker in de prijzen vallen en weet ik zeker dat we
dan met meerdere zwemmers naar dit kampioenschap gaan :

Groetjes,
Een hele trotse trainster!

Een super Speedo deel 4!
Wat een geweldige Speedo wedstrijd was dit. 15 Persoonlijke records en
Naoufal had de grootste verbetering!
2X Goud! Sophie op de 100m vrije slag in een prachtig persoonlijk record
en Kitha, weer helemaal terug, op de 100m rug. Ook in een super tijd!

4x Zilver! Miquel behaalde zijn 1e speedo medaille op de 100m schoolslag.
Niet in een PR maar hij had enorm pech. Op beide afstanden die hij zwom
waren 2x een valse start. Dit is toch wel heel vervelend voor je concentratie.
Zoals Miquel zo mooi zei; elke valse start is een seconde boven je tijd : 
Kitha haalde zilver op de 100m vrijeslag. 
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Enorm zenuwachtig, maar meis wat zwom je goed! En Kenan, daar mogen
we extra trots op zijn. 2x Zilver waarvan op de 50m vlinder hij de gedeelde
tijd kreeg met nummer 1 maar helaas kreeg hij de B tijd waardoor hij de
zilveren medaille in ontvangst mocht nemen. Zowel op de 100m schoolslag
als op de 50m vlinder zwom hij een dik PR en dat terwijl hij 2 weken een
flinke griep heeft gehad en niet heeft kunnen trainen. Wow Kenan, wat een
bikkel ben je!
Over Bikkels gesproken…..Zyco zwom de 200m vlinder! Dat is samen met
de 400m wissel de zwaarste zwemafstand! Hij zwom heel mooi en heel vlak.
Zelf was hij een beetje teleurgesteld maar ik was enorm trots! Je hebt het
toch maar gezwommen en niet iedereen kan dat zeggen.
Een andere super bikkel is Sophie! Vlak voor haar start van de 100m rug
viel zijn van de tribune af. Rug rood en wat geschaafd en wat denk je dat ze
zegt, tussen haar tranen door, ik ga wel zwemmen hoor! Wow! Ze kreeg de

gedeelde tijd met nummer 3 en daar kreeg ze helaas de B tijd van waardoor
ze 4e werd. Heel jammer want de tijdwaarnemer had een snellere tijd dan
het andere meisje maar de kamprechters keken een beetje verkeerd waardoor
ze Sophie als 4e opschreven i.p.v. 3e. Helaas is dat ook de zwemsport en
soms is het wel eens goed om ook dat mee te maken.
Patrick en Ouassima zwommen beide de 200m wissel. Ze hadden van te
voren heel goed geluisterd en ze zwommen de race precies zoals ik het
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wilde. Goed hoor!
Kelvin was de jongste van de jongens en zwom een hele mooie schoolslag.
We gaan alleen iets meer oefenen op de kleine rondjes armen, Kelvin :
Naoufal en Julius zwommen beide ook een mooi pr op de schoolslag, goed
gedaan mannen!
Noëlia zwom voor de 1e keer 100m rug. Wat heeft ze dat goed gedaan.
Keerpunten waren een beetje lastig maar geen dis en een hele mooie tijd.

En dan als laatste onze jarige job! Irvine was de 17e jarig en heeft lekker
chocolaatjes getrakteerd. Omdat de zwemmers en trainers van HPC ook
meezongen kregen zij ook een lekker chocolaatje. Als cadeautje kreeg Irvine
2 mooie PR's!

Jongens en meisjes, het was weer een succesvolle dag voor DWT en weet
zeker dat we straks op de Speedo Finales, voor diegene die mee mogen,
goed gaan scoren. Ik ben weer enorm trots op jullie!

Groetjes, Katinka

Bovenste rij van links naar rechts: Noëlia, Kelvin, Sophie, Miquel, Kitha, kenan

Onderste rij van links naar rechts: Ouassima, Irvine, Patrick, Naoufal, Zyco, Julius
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Limietwedstrijd Dordrecht
Een ervaring rijker in een 50m bad!

Op zaterdag 24 maart ben ik samen met Jeffrey en Zyco naar Dordrecht
afgereisd om daar een limietwedstrijd te zwemmen in een 50m bad.
Omdat we er geen van 3en het nieuwe bad hadden gezien was het even
zoeken waar alles was en hebben we de tassen op de tribune gezet wat de
heren meteen een extra warming up gaf aangezien er heel wat trappen
gelopen moesten worden.

De eerste indruk was bij het inzwemmen. Ik kreeg te horen dat het erg fijn
was dat de nieuwe startblokken hier waren ( met een blok achterop het
startblok zodat je goed kunt afzetten ) en het bad was toch wel erg lang. Niet
zo raar als je een 25m bad bent gewend. 
Bij het inzwemmen even wat tempo versnellingen gedaan en het startblok
uitgeprobeerd en daarna was het alweer tijd voor Jeffrey zijn 200m.

Jeffrey zwom een prima race en precies zoals ik het met hem had besproken.
Hij eindigde ruim onder zijn 25m bad pr en dat betekend dat zijn 200m vrij
in een 25m bad rond de 2.16 uit kan komen. Leuk doel voor de volgende
keer.

Na Jeffrey hadden we even de tijd om te gaan "loungen" in de kantine van
MNC. Daar hadden ze een zeer relaxte bank waar we heerlijk hebben
gezeten samen met de zwemmers van VZV. Lekker kletsen, wat drinken en
eten en vervolgens op naar de start van Zyco, de 100m vrij.

Ook hij voerde de opdracht zeer goed uit wat ook weer resulteerde in een
snellere tijd dat zijn 25m bad. Zijn nieuwe tijd zou dan omgerekend 1.08
worden in een 25m bad. Ook een mooi doel.

Na Zyco hadden we weer even rust en zijn we het warme bad weer uit
gevlucht om weer lekker te "loungen". Ondertussen zag ik dat beide
zwemmers het een hele ervaring vonden en dat ze genoten. En als de
zwemmers genieten dan doe ik dat als trainster ook.
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De 50m vrij voor Zyco was een grote test. Hoe dicht bij het NJK limiet kan
hij komen. Nou daar kwam hij heel dicht bij. 4 tienden van het limiet af. Dat
belooft wat voor volgend seizoen of misschien zelfs nog dit seizoen :

Als laatste mocht Jeffrey zijn 200m school zwemmen. Je kon zien dat er al
een lange dag achter de rus was en dat Jeffrey zijn keerpunten erg miste.
Desondanks een mooie tijd en weer een ervaring rijker.

Heren, goed gedaan! Ik ben weer enorm trots!

8e Waterhoornbokaal
Door Zyco van Esveld.

3 maart jl. vond de Waterhoornbokaal plaats in Hoorn. DWT ging hier
met een grote afvaardiging naar toe. Er waren drie klassementen,
minioren, vrije slag en de wisselslag. 
Het klassement voor de minioren bestond uituit 50m rugslag, 50m
vrije slag en 50mschoolslag.
Kenan haalde in dit klassement een gouden medaille,  Sophie behaalde
zilver bij de meisjes.
Het vrije slag klassement was opgedeeld in 50m, 100m en 200m.
Hiras haalde hier zilver en Deborah brons.
Het wisselslagklassement bestond uit 50m vrije slag, 100m en 200m
wisselslag. Roland scoorde hier goud, Jeffrey en ik  brons.

Mijn start van de 50m vrije was niet optimaal toch kon ik goed
aanhaken bij de andere zwemmers. Naast mij zwom Jeffrey die ik de
eerste 25m goed bij kon houden, de tweede 25m moest ik de meerdere
in hem herkennen. Na mijn race vroeg ik de tijd aan de klokker. 30.98
zei hij.
Het besef was er nog in het zwembad maar bij thuiskomst kwam ik
erachter dat ik een clubrecord van 21 jaar had stuk gezwommen.
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Superronde voor DWT in de
4e competitieronde
Door: Michel

Op zondag 11 maart hebben we in Castricum een zeer goede ronde
competitie ronde gezwommen. Met maar een paar afmeldingen en
maar één diskwalificatie hebben we maximaal gepresteerd. Van de in
totaal 66 starts zijn er 49 persoonlijke records gezwommen met een
gemiddelde verbetering van 9%. Daarnaast zwom Roland
Hoogendoorn ook nog een clubrecord uit de boeken bij de jongens t/m
18 jaar op de 50m vlinderslag. 
We hebben zo goed gezwommen deze ronde dat we deze keer 3e zijn
geworden en van de 10e naar de 6e plaats zijn gestegen. We staan nu
precies in het midden. De nummers 1 t/m 4 promoveren en de
nummers 11 en 12 degraderen.  Alle zwemmers, ouders en trainers en
vrijwilligers proficiat met deze uitslag. 
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De Jeugdpen

Hey, ik ben Daniël Esser. 

Ik ben 11 jaar en ik zit in groep 7.
Ik woon in Haarlem met mijn
vader Peter, mijn moeder Giselle
en 2 katjes. De ene is de moeder
van de ander, ze heet
Binky(Schildpad). En de zoon van
Binky heet Simba(Europese
Korthaar). Ik ben heel vaak bij
mijn oma omdat ze anders zo
alleen is en daar staat ook mijn
Xbox en Wii.
Ik ben op Waterpolo gegaan,
omdat ik sowieso op een sport wou om fit the blijven. Als eerst
probeerde ik Judo, maar dat vond ik niks, omdat je tegenstander dan
altijd in je nek zat te hijgen, wat iedere week weer anders rook. Als
iemand me gepakt had, gaf ik me dan ook meteen over, omdat ik niet
veel langer die geur nog wou ruiken (dat was me dus niet in de
SMAAK gevallen :p).

Waterpolo daarentegen, vind ik heel sportief en VERFRISSEND in
tegenstelling tot Judo. Verder heb ik als hobby's Tekenen, Zingen,
Dansen, Skaten, Acteren. Met acteren wil ik ook wel verder, want ik
ben al meerdere keren op TV geweest op TV-NH, Nickelodeon en
Zapp. Met Waterpolo zou ik ook nog wel graag doorgaan en ik geloof
er met alle moed in dat we ooit nog eerste in de lijst worden…
                                                                                                                  
          Ik geef de pen door aan : Fleur
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Stijn Eduard Roosen

Van de polocommissie
Door Jan Pieter

Nieuw lid polocommissie
Via deze weg wil ik mij introduceren als nieuw lid van de
polocommissie binnen de mooie club DWT. Ik ben dus Jan Pieter Bal,
30 jaar, inmiddels 4 jaar woonachtig in Haarlem Noord samen met
Linda. Linda en ik verwachten onze eerste kind in augustus van dit
jaar. Doordeweeks ben ik werkzaam als werkvoorbereider bij de
aannemer Strukton Infratechnieken en ben hier betrokken bij vele
Civiel Technische (Weg- en waterbouwkundige) projecten. Als hobby
heb ik verder nog hardlopen, waarbij ik dit jaar ga meedoen aan de
Grachtenloop in Haarlem. En…oh ja, we hebben 2 vissen.

Ik ben sinds juni 2009 lid bij DWT. Daarvoor heb ik jaren gespeeld bij
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WZK uit Wassenaar, ik woonde in die tijd in Voorschoten. Hier heb ik
m'n hele jeugd meegemaakt. Nadat ik de Hogeschool van Haarlem met
goed gevolg had afgerond, wilde ik graag in Haarlem komen wonen.
Dat heb ik gerealiseerd en daarna wilde ik graag ook in Haarlem gaan
waterpoloën. Vandaar dat ik sinds 2009 bij DWT waterpolo speel, met
veel plezier!

Mijn functie binnen de polocommissie is voorlopig algemeen lid, en
zal de commissie ondersteunen daar waar nodig is.

Pinkstertoernooi
Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gemerkt en/of gezien in de
clubruimte (posters/flyers) zijn de voorbereidingen op het
Pinkstertoernooi 2012 2.0 in volle gang. De aparte commissie,
bestaande uit Pim en Rob, zijn druk bezig om het toernooi in een
nieuw jasje te steken. Dit gaat ze zeer goed af en zijn daarbij ook druk
bezig met het maken van een goede hand-out om zodoende ieder jaar
weer een geslaagd toernooi te kunnen organiseren. 
Aan alle aanvoerders van de verschillende teams is tevens gevraagd
om bij elke wedstrijd de tegenstander uit te nodigen voor ons
Pinkstertoernooi. Dit blijkt nu al zijn vruchten af te werpen, door de
vele aanmeldingen die al binnen zijn! Heb je je eigen DWT team nog
niet ingeschreven met een originele naam, doe dit dan zo spoedig
mogelijk. Zodat we met z'n allen van ons toernooi een succes kunnen
maken!!  

Tuchtzaken
De afgelopen maanden heeft de polocommissie een behoorlijk aantal
tuchtzaken binnen gekregen. Sinds dit seizoen is het namelijk zo dat
scheidsrechters verplicht zijn om bij een UMV of rode kaart een
rapport op te stellen. De minimale bestraffing voor een rapport is
schorsing van 1 wedstrijd en de kosten van de tuchtzaak worden, zoals
gewoonlijk, door het bestuur op je verhaald.
Namens de vereniging wil de polocommissie benadrukken dat wij elk
soort wangedrag zeer betreuren. Dit gedrag past niet binnen de normen
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en waarden van onze vereniging. Met dit in jullie achterhoofd hopen
wij dat het aantal rapporten zullen minderen en dat jullie met alle
plezier op een sportieve manier blijven poloën.

Uit het Haarlems en Noord Hollands Dagblad

2-4-2012 (HD)
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12-3-2012 (HD)

19-3-2012 (HD)

26-3-2012 (HD)

2-4-2012 (NHD)
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Werven nieuwe jeugdleden
Sinds een paar weken is een aantal ouders samen met Tessa Wijckmans
bezig om acties te bedenken waarmee we meer (jeugd)leden kunnen werven.
We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders van jeugdleden van
wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen die ook in de
'ledenwerfcommissie' willen plaatsnemen. Lijkt je dit leuk, stuur dan een
mail naar: tessa_wijckmans@hotmail.com
Een van de acties om DWT meer onder de aandacht te brengen in de regio,
en daarmee uiteindelijk meer jeugdleden te werven, is het plaatsen van
berichten op www.dichtbij.nl (kijk dan onder 'sport'). Dit zijn meestal
wedstrijdverslagen van de jeugdteams. Maar misschien is het ook leuk voor
de andere teams om zo meer regionale aandacht te trekken. Wil je een keer
een wedstrijdverslag schrijven of iets anders wat betrekking heeft op
waterpolo, stuur dan de tekst aan edith.schreurs@gmail.com
Foto's (max 5 MB) of filmpjes (via de link naar youtube) kunnen ook
geplaatst worden, of link naar de berichten op je facebookprofiel. 

Spreekbeurttas waterpolo
De spreekbeurttas is door Ingeborg (moeder van jeugdlid Dana) weer
vernieuwd, dank daarvoor! In deze tas zit alleen informatie over waterpolo,
dus niet over de andere zwemsporten. De tas ligt in het clubhuis. Wil je een
spreekbeurt houden over je favoriete sport, vraag dan naar de spreekbeurttas
bij je trainer (dat is het makkelijkste). Lukt dit niet, dan een mail aan
tessa_wijckmans@hotmail.com .

Sponsoring door werkgever
Sommige werkgevers hebben budgetten voor sponsoring van activiteiten van
hun medewerkers. Het gaat dan vaak om vrijetijdsbesteding of
vrijwilligerswerk met een maatschappelijk doel, waaraan een werkgever een
financiële bijdrage wil leveren. Misschien heeft jouw werkgever ook wel
zo'n regeling. Vraag het daarom eens na, ook kleinere bijdragen zijn
welkom. Maak geen definitieve afspraken maar geef bedrijfsnaam en
contactpersoon door aan tessa_wijckmans@hotmail.com (of 06-30035199)
zij zal dan contact opnemen. 
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Van de redactie.
Door Michael

De digitalisering van het clubblad schrijd voort en steeds meer mensen
melden zich aan voor de online versie. Er zijn nog steeds niet veel
klachten over deze op handen zijnde stap richting het papierloze
kantoor. Dat vind ik zelf een goed teken want daaruit blijkt dat de
gemiddelde DWT-er een modern mens is. 

Van vele DWT-ers zijn echter nog niet de ‘juiste’ e-mail adressen
bekend. Mocht u daar mee kunnen helpen dan kunt u een mail sturen
naar onderstaand mail adres. Bij voor baat dank daarvoor.

Binnenkort zal er op www.dewatertrappers.nl een plekje verschijnen
waar je je kan aan of afmelden voor het verkrijgen van het digitale
clubblad. Tot die tijd kan je daarvoor een mailtje naar
nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl sturen.

Bekijk ook eens het archief van
De Waterdroppels OnLine

www.dewatertrappers.nl



Informatie
Contact adressen

Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
Charta 77 Vaart 155, 2033 BD Haarlem
tel.: 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
# Mieke Goedkoop (secretaris)
Zeggelenplein 176, 2032 KG Haarlem
tel.: 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser (penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens (voorzitter)
Muntstraat 4, 2034 LZ Haarlem
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop (Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
# Eddy Roosen (voorzitter)
Stephensonstraat 72, 2014KE Haarlem
tel.: 023-5258904

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Emile Schrijver (voorzitter)

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12, 2033 ZV  H`lem
tel.: 023 - 5359140

Zwem uren

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 uurClubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 07.00 - 08.00 uur Boerhaavebad
maandag 17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo en  Pupillen
vrijdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 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
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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