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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Komend seizoen staat de vereniging voor een
aantal uitdagingen, allereerst zal Katinka van
Vastenhoven geen hoofdtrainer meer zijn van de
wedstrijdzwemafdeling. Katinka heeft
afgelopen jaar een
fantastische prestatie neergezet, waarbij heel veel zwemmers nieuwe
persoonlijke records hebben gezwommen! Jammer genoeg bleek er
na de evaluatie onvoldoende grond en vertrouwen te zijn om een
verdere samenwerking te bewerkstellen. De
wedstrijdzwemwerkgroep is druk bezig om een nieuwe hoofdtrainer
te vinden en tot die tijd zullen Peter en Michel de hoofdtrainers taken
op zich nemen, gesteund door een grote groep hulptrainers.
Binnen het bestuur is ook een wijziging te melden, Pieter Paul van
Oerle (vice-voorzitter en contactpersoon waterpolo) kan zijn taken
niet combineren met zijn werk en privé leven en heeft daarom in
overleg besloten om uit het bestuur te treden. Zijn taken zullen
worden overgenomen door Ouke Koet die tijdens afgelopen ALV
toetrad tot het bestuur.
De contactpersonen voor de werkgroepen binnen het bestuur zijn nu
als volgt:
Clubhuis
Andre Visser
Leszwemmen
Martin Belles
Synchroonzwemmen Robbert Henrichs
Waterpolo
Ouke Koet
Wedstrijdzwemmen Jeroen Loerakker
We hebben ook binnen het bestuur nog steeds een vacature voor de
functie van secretaris, gelukkig heeft Mieke Goedkoop aangegeven
de taken te vervullen tot er een vervanger is gevonden.
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Maar de grootste uitdaging voor komend seizoen ligt bij het
leszwemmen. Al jaren geeft de commissie tijdens het
voorzittersoverleg en rondes met het bestuur aan dat ze
moeilijkheden hebben om voldoende (gekwalificeerd) kader te
vinden. Hoewel de werkgroep en uurleiders er altijd voor hebben
gezorgd dat er voldoende lesgever rond het bad staan, zijn we nu op
een punt gekomen dat we niet op deze manier verder kunnen.
Een van de plannen om nieuwe lesgever te vinden is het zogenaamde
"buddy plan" hierbij word jeugd vanuit de sporttakken gekoppeld aan
een ervaren lesgever.
Het is van groot belang dat de gehele vereniging en hierbij bedoel ik
zeker de sporttakken inzien hoe belangrijk het leszwemmen is voor
DWT, leszwemmen is binnen het zwemmen niet alleen de basis voor
vele kinderen, maar ook de basis voor de verenging DWT en hierom
is het ook belangrijk dat we samen als 1 vereniging naar een
oplossing zoeken.
De laatste vrijdag van augustus hebben we met het bestuur en de
kaderleden van leszwemmen samengezeten om de knelpunten te
inventariseren en naar een oplossing te zoeken.
Een van punten was een nieuwe JREZ werkgroep, doordat alle leden
uit de werkgroep vorig jaar zijn afgetreden, was een van de
doelstellingen van het overleg om een nieuwe werkgroep in het leven
te roepen. Hier is een goed begin in gemaakt doordat 2 mensen zich
op de avond aanmelde, maar we zijn opzoek naar meer vrijwilligers!
De nieuwe commissie zal worden ondersteund door aftredende leden
en het bestuur.
Een ander punt is het aantal lesgevers, ideaal is een aantal lesgevers
van 2 per badje. Op dit moment halen we dit bijna nergens en uit de
inventarisatie blijkt dat we voor de vrijdagavond 17:30 tot 18:30 uur
in het Boerhaavebad 6 extra lesgevers nodig hebben.
Ook voor de zaterdagochtend in de Planeet van 8:00 tot 9:00 uur zijn
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er nog 6 extra lesgevers nodig en op zaterdagochtend in de Planeet
van 9:00 tot 10:00 uur zijn er 2 extra lesgevers nodig.
Dus heeft u zin om de allerkleinste zwemmers de basis van het
zwemmen aan te leren? laat dit dan weten bij het bestuur!
(bestuur@dwt-haarlem of 0681480333)
U zult er nooit alleen voorstaan aangezien er altijd een ervaren
lesgever bij is. En ook als u denk te weinig verstand van het
zwemmen te hebben, kunt u gebruik maken van een cursus op kosten
van DWT zoals hieronder wordt omschreven.
Een ander punt is gekwalificeerd personeel, hiervoor heeft het
bestuur besloten om een cursus niveau 2 (assistent trainer) in
Haarlem te gaan organiseren in ons eigen clubhuis op de
vrijdagavond.
Op dit moment ligt de aanvraag bij de KNZB, maar we verwachten
dat de cursus midden oktober zal beginnen. Het is een cursus van
ongeveer een jaar waarbij de cursisten 1 keer per maand voor 7 keer
bij elkaar komen voor 2 uur theorieles en 1 praktijk uur. Verder dient
de cursist opdrachten te maken en deze via internet in te leveren, dit
alles onder begeleiding van een ervaren trainer van de vereniging.
De cursus is bedoeld voor de huidige lesgevers, nieuwe lesgevers en
ook om de Buddy's een goede basis te geven! De kosten van de
cursus zullen door DWT gedragen worden.
Mocht u vragen hebben over de cursus of graag mee willen doen, dan
kunt u contact opnemen met Jeroen Loerakker (bestuursfunctie Kader
& Opleiding) j.loerakker2@chello.nl of kijken op de KNZB website
onder opleidingen, niveau 2, elementair zwemmen.
Ook heeft Herry van Geldorp al een tijd geleden aangegeven te
stoppen als uurleider op de vrijdag, we zijn op dit moment druk bezig
om een vervanger voor Harrie te zoeken. Harrie zal nog de eerste
trainingen aanwezig zijn.
Mocht u zelf of iemand kennen die gekwalificeerd is of uurleider wil
worden laat het dan weten bij het bestuur! (bestuur@dwt-haarlem.nl
of 0681480333)
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Synchroonzwemmen
Door Nicole
Als afsluiting van het synchroonzwem seizoen waren er voor de
zomervakantie traditioneel de jaarlijkse demonstratie en de
onderlinge wedstrijd.
Tijdens de demonstratie hebben we alle muziek-nummers die
afgelopen jaar zijn gezwommen nog een keer laten zien.
Bij de onderlinge wedstrijd mag iedereen die zin heeft een
zelf-bedacht nummer op muziek laten zien. Het deelnemersveld
bestond dit jaar uit een bont gezelschap van zwemsters,
ex-zwemsters, waterpoloërs, trainsters, moeders en vriendinnen. Het
geheel werd beoordeeld door een uitermate deskundig, vers van de
tribune geplukt jury-panel.
De jongere zwemsters lieten even zien dat ze de ingewikkelde
figuren van de gevorderde zwemsters al heel goed kunnen, Katherine
liet zien dat ze niet alleen training kan geven maar ook nog heel goed
kan zwemmen (met Sanne en Amber), de waterpoloërs gingen uit de
badjas, Superman kwam langs en de klassieker Stars on 45 werd voor
de gelegenheid nog eens door Annette en Nicolette gezwommen.
Alleen het schattige hobbelen was iets minder dan toen de dames nog
lief, klein en schattig waren. Volgende jaar willen we natuurlijk ook
de tweede groep heren in actie zien die wel een aantal weken hadden
geoefend maar het uiteindelijk toch nog een beetje te eng vonden.
In de categorie 12 jaar en jonger gingen Noa en Isabel er met het
goud vandoor en in de categorie ouder dan 12 jaar ging het goud
naar Anouk, Merel, Pim, Jim, David en Wessel. De volledige uitslag
was als volgt:
12 jaar en jonger
1.
Isabel en Noa
2.
Melida en Tamara
3.
Ailani, Kiana, Xara en Noelia
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Ouder dan 12 jaar
1.
Anouk, Merel, Pim, Jim, David en Wessel
2.
Eva, Sien en Romy
3.
Annette en Nicolette
Ondertussen is de zomervakantie voorbij en zijn de trainingen weer
begonnen. Iedereen heeft dus een heel seizoen om zich voor te
bereiden op de volgende onderlinge wedstrijd!

Van de Clubhuiscommissie
Het nieuwe seizoen is weer begonnen dus daarom ook onze bijdrage
voor het clubblad.
De commissie heeft deze zomer het clubhuis weer extra schoon
gemaakt, ja dat is van de vele taken die wij met alle plezier doen!
Verder hebben we weer de voorraad snacks, snoep en laten we niet
vergeten de drank ingekocht.
Dus kunnen we weer met frisse moed beginnen aan laten we hopen
een mooi seizoen.
Het clubhuis is bestemd voor alle leden van DWT, dus als jullie
vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie dit altijd aan ons vragen
en kijken wij of wij kunnen helpen.
Als jullie het clubhuis willen gebruiken voor een overleg of ander
soort activiteit geef dit dan tijdig aan ons door, zodoende komen
mensen niet voor dubbele boekingen of dichte deur te staan.
Ook kunnen wij bij een activiteit van jullie meedenken of helpen!

De clubhuiscommissie
Groet Toos Goedkoop
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Afzwemmers Hartelijk
Gefeliciteerd
Voor de zomervakantie hebben we nog een keer afgezwommen. Op
vrijdag 13 juli is er in het Boerhaave- bad afgezwommen voor de
zwemvaardigheid 1 en 2 en op zaterdag 14 juli is er in de Planeet
afgezwom- men voor de diploma's A, B en C.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd met jullie diploma.

A-Diploma
1. Ashwini Sudharshan
2. Sofie van den Nouland
3. Pepijn Kraefft
4. Mohammed Mousaoui
5. Mia O'Riordain
6. Anna Götz
7. Noa Terpstra
8. Fleur van den Heuvel
9. Mats Vlemingh

10. Salma Makhloufi
11. Damian Sinke
12. Nynke Benschop
13. Sasha van Baelen
14. Mathilde Nabben
15. Shahida el Harchaui
16. Andie Zonneveld
17. Emma Tol

B-Diploma
1. Ilayda Yigit
2. Michaëla van Baelen
3. Jente Manshande
4. Deveney Steinraht
5. Beau Lefferts
6. Dilara Kartal
7. Nadine Straatman
8. Britte Baltus
9. Arthur Leffelaar

10. Nouna Cissé
11. Suzie Rensman
12. Sophie Vellekoop
13. Ariël Vullings
14 Mounamed Afdoulrahmane
15. Luke Hunter
16. Oumaima El Mannichi
17. Alpay Karaca
18. Rona Dijkhuizen
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C-Diploma
1. Bodhi Post
2. Bente Koopman
3. Jasmina Mousaoui
4. Zara Raji
5. Borre Handgraaf
6. Yoel Tesfamariam
7. Youssef Malloul
8. Romée Mooij

9. Adil El Mannichi
10. Nisrine Benhaddi
11. Milou Janssen
12. Mohamed el Harchaui
13. Youssef Lazem
14. Lieke Erkens
15. Iman Ben Haddi

ZV-1

ZV-2

1. Tanja van der Laan
2. Kithapat Braunius

1. Sophie van Esveld
2. Noëlia Klooster
3. Kelvin Douwma
4. Jos van Breugel

Allemaal Namens de Jrez en lesgevers gefeliciteerd met jullie
diploma. Ook willen wij een paar mensen bedanken voor hun inzet
omdat zij er mee stoppen, Ivonne, Gerard,Isabella,Jorit en Harrie.
Namens De Watertrappers
veel zwemplezier.

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

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

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Zoute start waterpoloseizoen
Door Eddy
Op 12 augustus begon het poloseizoen traditiegetrouw aan het
Bloemendaalse strand. Zeven dappere strijders uit de herenselectie
trotseerden het prachtige zomerweer voor het zwemmen van de 56e
zeemijl van Bloemendaal. Dat betekent starten ter hoogte van de
rotonde op de Zandvoortse boulevard, 200 meter in zee zwemmen,
1825 meter evenwijdig aan de kust tussen de tweede en derde
zandbank en tot slot 200 meter terug naar de post van Bloemendaalse
Reddingsbrigade met als klap op de vuurpijl een heus sprintje over
het strand.
De omstandigheden waren ideaal. De zee was vlak als een biljartbal
en de stroming was mee. Niet helemaal de ideale omstandigheden
voor waterpoloërs die liever hoge golven en onberekenbare
stromingen hebben. David (11e! in 28 minuten en veertig seconden),
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Pieter Paul (31.09), Jim (33.43), Teun (34.01), Johannes (36.20) en
Eddy (31.40) hebben de wedstrijd verdienstelijk volbracht. Wesley
heeft de prestatietocht uitgezwommen.
Volgende jaar doen we weer mee en hopen we op een nog grotere
DWT deelname.
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Uit de krant

16

Van de Polocommissie
Door Ronnie Westerhoven
Het poloseizoen is inmiddels weer begonnen, vol frisse moed
beginnen alle teams van DWT weer aan hun competitie. De
Houtvaarttrainingen zijn weer goed bezocht door zowel de heren als
de dames en ook dit jaar is er weer een heren- en damesteam
afgereisd naar Hasselt om daar een paar wedstrijden te spelen en om
te genieten van de plaatselijke gastronomie.
Er zijn wel een paar belangrijke wijzigingen in de competitie dit jaar!
Heren 1 speelt dit seizoen 3e klasse Bond en gaat wedstrijden spelen
van maar liefst 4 x 7 minuten, erg lang dus, dus de mannen moeten
hard aan de bak. Gelukkig hebben we een flink aantal Heren 2 spelers
die met Heren 1 kunnen meedoen. Dames 1 mag nu ook tijdens hun
wedstrijden gebruik maken van time-outs. Daarnaast is de
Kringcompetitie opgeheven en spelen alle teams van DWT dit
seizoen in de zogenaamde Regio 3, de opvolger van District 3 en de
Kring Noord-Holland tezamen.
Ook hebben we dit jaar weer een grote jeugdafdeling. Naast de
pupillen onder de 11 jaar en de aspiranten onder 17 jaar (combi team
met ZV Haerlem) hebben we maar liefst twee pupillen onder de 13
teams!
Graag willen we jullie ook weer wijzen op het poloboekje, daarin
staat alle belangrijke informatie voor de komende seizoenshelft. Je
vindt erin hoe laat en waar je moet spelen, maar ook wanneer je
achter het tafeltje wordt verwacht en wanneer jij en/of je team
bardienst hebben.
In de polocommissie hebben er ook enkele mutaties plaatsgevonden.
Na jaren van trouwe dienst hebben Eddy Roosen en Dana Ungureanu
de commissie verlaten.
De nieuwe rolverdeling van de
polocommissie kan je vinden het poloboekje.
Rest mij iedereen heel veel succes en plezier te wensen voor het
komende seizoen!
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Hasselt
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Eerste wedstrijden
8 september 2012
AZVD E1 - Pupillen < 11 jaar
ZV de Zaan 10 - Heren 4
Aquawaard D1 - Pupillen < 13 jaar-D1
De W aterwolf 2 - Heren 5
Noordkop 1 - Dames 2
De Ham 3 - Dames 1

14:30
15:15
16:30
17:00
18:05
20:15

Zaandam (De Slag 1)
Zaandam (De Slag 1)
H.H.W aard (De W aardergolf)
Amsterdam (Sloterparkbad)
Den Helder (De Schots)
W ormerveer (De W atering)

14:00
15:05
17:00
17:45
19:05
19:15
20:00

W ormerveer (De W atering)
W ormerveer (De W atering)
Beverwijk (Sportf. Beverwijk)
Amersfoort Sportfondsenbad)
Beverwijk (Sportf. Beverwijk)
Nrd.Scharwoude (Duikerdel)
Haarlem (De Planeet 2)

15 september 2012
De Ham E2 - Pupillen < 11 jaar
De Ham D3 - Pupillen < 13 jaar-D1
KZC D2 - Pupillen < 13 jaar-D2
S.G. Amersfoort 2 - Dames 1
KZC 2 - Heren 3
De Reuring 4 - Heren 4
Z.V. Haerlem 4 - Heren 2

Beste jeugdpoloërs en
ouders,
Start trainingen: 4 september
De vakantie is al weer bijna voorbij en dat betekent dat het nieuwe
poloseizoen eraan komt. Op dinsdag 4 september beginnen de
trainingen weer. De trainingstijden zijn hetzelfde als vorig jaar:
- Dinsdag 18.30-19.30
- Zondag 16.30-17.30

Teamindeling
Alle jeugdpoloërs spelen dit jaar in een pupillenteam, in een onder de
<1- team of in een <13-team. Er zijn maar enkele minipoloërs en we
hebben ervoor gekozen om hen door te schuiven naar de pupillen<11,
omdat ze dit qua niveau prima aankunnen en er op die manier een
pupillen<11 team gevormd kan worden. Hieronder staat de

19
teamindeling.

1
2
3
4
5
6
7
8

Pupillen <11
D3.E2C
Nicole
Minke ('03)
Quinten('03)
Kasper ('03)
Thomas ('02)
Floris ('04)
Kai ('04)
(Bart ('03))
(Fleur ('02))

Pupillen <13-1
D3.D2A
Johan
Iris ('99)
Dana ('00)
Hannah ('00)
Meagan ('00)
Patrick ('01)
Quinten ('00)
Daan ('00)
(Clementine ('99))

Pupillen <13-2
D3.D2B
Milo ('00)
Boris ('00)
Jannus ('00)
Jens ('01)
Daniël ('01)
Ibrahim ('00)
Ita ('01)

De teams zijn aan de krappe krant. De lijn geeft aan hoeveel kinderen
er minimaal voor het desbetreffende team ingeschreven moeten
worden. We hebben dus net genoeg kinderen om de teams te vullen.
De pupillen<11 spelen 5-5 en pupillen<13 7-7, dus in principe zijn
erg geen wissels. LET OP: Dit betekent: alleen afzeggen voor een
wedstrijd als het echt niet anders kan!
Wel mogen de mensen van pupillen<13-2 meespelen met
pupillen<13-1. Dit zal dan ook elke wedstrijd gebeuren. Er komt een
rooster in het poloboekje te staan zodat precies duidelijk is wie van
pupillen<13-2 wanneer met pupillen<13-1 meespeelt.
De pupillen<11 mogen meespelen met Pupillen<13-2. Ook voor de
pupillen<11 zal een rooster gemaakt worden met daarin vermeld
welke spelers wanneer met pupillen<13-2 meespelen. LET OP:
Noteer dus de data van alle wedstrijden, ook de data als je
meespeelt met een ander team, in je agenda!
De pupillen<11 zullen getraind worden door Hugo en Paul van de
aspiranten<17. Nicole zal ook dit jaar weer als coach met alle
wedstrijden meegaan.
De pupillen<13-teams zullen gezamenlijk trainen onder leiding van
Johan en Lloyd. De pupillen<13-1 zullen ook gecoacht worden door
Johan. Voor het pupillen<13-2-team zijn we nog hard op zoek naar
een coach. Het liefste hebben we een van de ouders als coach. Een
combinatie van twee ouders is ook een goede optie. Als er een oude
interesse heeft, neem dan contact op met Tessa (06-30035199 of
tessa_wijckmans@hotmail.com).
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Aanwezigheid op trainingen en wedstrijden
Bij het spelen in een pupillenteam komen een aantal nieuwe dingen
om de hoek kijken. Het belangrijkste daarvan: je speelt wedstrijden
op (bijna elke) zaterdag. Er wordt van je verwacht dat je bij deze
wedstrijden aanwezig bent en dat je naar de trainingen komt. Je traint
samen met je team om op zaterdag te laten zien wat jullie samen
kunnen. Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer niet kan komen
trainen, maar meld je dan even af bij de trainer/coach.
De trainers verwachten dat je uiterlijk tien minuten voordat de
training begint omgekleed in het zwembad staat.

Poloboekje
Je vindt in het poloboekje wanneer de wedstrijden zijn. Het boekje
zal de eerste week van de trainingen worden uitgedeeld en daarna
klaar liggen in het clubhuis. Zodra je het poloboekje hebt: schrijf
direct alle wedstrijden in je agenda. Er wordt van je verwacht dat je
bij de wedstrijden erbij bent. Mocht je een keer niet kunnen, meld je
dan direct aan het begin van het seizoen af bij de trainer én de coach,
dan kunnen zij tijdig voor vervanging zorgen. Uiterlijk afmelden
voor een wedstrijd kan één week voor de desbetreffende wedstrijd.
Raak dit poloboekje dus niet kwijt en schrijf de data van de
wedstrijden meteen in je agenda (en ga er eigenlijk maar vanuit dat je
op elke zaterdag een wedstrijd hebt)! Er hangt ook een overzicht in
het clubhuis met daarop de wedstrijden van DWT die in die week
gespeeld worden. Mocht je toch nog twijfelen, je kunt verder ook
kijken op de KNZB-site (directe link:
http://waterpolo.knzb.nl/index.php?module=reports&class=competiti
on&event=showTeams&lcVrgPk=AA0041&lcPassTo=showAgenda
&lcFilter=per vereniging: DWT ). De pupillen <11 zijn categorie E
en pupillen <13 categorie D.
Hieronder staan alvast de eerste wedstrijden voor de verschillende
pupillenteams. Voor de pupillen<11 en de pupillen<13-1 beginnen de
wedstrijd op zaterdag 8 september. Voor pupillen< 13-2 zal zaterdag
15 september de eerste wedstrijd zijn.
Zaterdag 8 september
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W.nr Niveau
33026 D3.E2C
32636 D3.D2A

Thuis
Uit
AZVD E1
Pup <11
Aquawaard D1 Pup <13-1

Plaats en bad
Zaandam (De Slag 1)
H.H.Waard (De Waardergolf)

Aanv.
14:30
16:30

Plaats en bad
Wormerveer (De Watering)
Wormerveer (De Watering)
Beverwijk (Sportf. Beverwijk)

Aanv.
14:00
15:05
17:45

Zaterdag 15 september
W.nr
33028
32641
32692

Niveau
D3.E2C
D3.D2A
D3.D2B

Thuis
De Ham E2
De Ham D3
KZC D2

Uit
Pup<11
Pup<13-1
Pup<13-2

Als ouder is er genoeg te doen
Natuurlijk is het leuk als ouder om te helpen bij de wedstrijd en
vereniging van je kind. Naast het coachen van een wedstrijd kan dit
nog op vele andere manieren. Als DWT zijn we altijd op zoek naar
enthousiaste ouders die het leuk vinden om met hun kind actief te
zijn bij de vereniging. Zo zijn we op zoek naar ouders die als jurylid
bij thuiswedstrijden van hun kind achter de jurytafel willen zitten.
(Na een cursus van drie bijeenkomsten ben je al een zogenaamde
W-official). Er zijn al een heel aantal ouders die zich hier voor
opgegeven hebben. Zodra bekend is wanneer de volgende cursus is,
worden zij direct op de hoogte gebracht.
Verder zijn we altijd op zoek naar ouders die zich in willen zetten
voor de ledenwerving van jeugdleden. Heb je interesse om wat voor
de club te betekenen, neem dan contact op met Tessa
(tessa_wijckmans@hotmail.com of 06-30035199).
Junior Pro-uur: vrijdag 18.30-19.30
Ook dit seizoen zal er voor alle kinderen van DWT van 12 jaar en
jonger weer op elke vrijdag het Junior Pro-uur zijn om samen met de
zwemmers van verschillende sporttakken alle basiszwemtechnieken
onder de knie te krijgen. Het zou geweldig zijn als alle jeugdpoloërs
naar dit uur zouden gaan!

Wedstrijdverslagen
Het afgelopen jaar zijn een aantal ouders begonnen met het schrijven
van korte wedstrijdverslagen voor op de regionale website dichtbij.nl.
Mooi meegenomen: het levert leuke reclame op voor DWT. Dus
schrijf vooral een leuk stukje en reageer op de stukjes van anderen!
Neem contact op met Edith (moeder van Boris) voor meer
informatie.

22
Natuurlijk zetten we deze stukjes ook graag in het clubblad. Dan kan
iedereen van DWT lezen hoe het met de verschillende teams gaat.
Stuur het stukje naar Jan Pieter van de polocommissie, dan zorgt hij
dat het stukje in het clubblad komt (jeepbally@hotmail.com).

Vertrouwenspersoon DWT
DWT is een open en gezellige vereniging waar iedereen welkom is
en het leuk is om te sporten. Dat willen we graag zo houden. Daarom
vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen. Als je
toch met ongewenst gedrag te maken krijgt is het belangrijk te weten
dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon voor hulp en
ondersteuning. DWT maakt daarvoor gebruik van de onafhankelijke
en professionele vertrouwenspersonen van NOC-NSF.
Als je dat prettiger vindt kun je ook eerst contact opnemen met de
vertrouwenscontactpersoon van DWT, Sabine Roozen. Sabine
Roozen is al vanaf haar vierde lid bij DWT en nu zwemmen haar
kinderen ook bij leszwemmen. Ze kent de club dus goed. Ze is
huisarts en heeft beroepsmatig enige ervaring met incidenten met
betrekking tot seksuele intimidatie.
Indien er situaties ontstaan waarbij iemand zich niet prettig of veilig
voelt, dan kan er contact met haar opgenomen worden door zowel het
slachtoffer als de getuigen via telefoon nummer 06-81480333
(mobiele nummer van het bestuur, die je haar directe nummer kunnen
geven) of e-mail. Samen met Sabine neem je dan de
klachtenprocedure door en bespreek je of er verdere begeleiding
noodzakelijk is.

Uitnodiging: informatiemiddag zondag 9 sept
Graag nodigen we alle ouders van de jeugd uit voor een
informatiemiddag op zondag 9 september tijdens de training, van
16.30u tot 17.30u. Bovenstaande punten zullen dan besproken
worden en uiteraard bestaat dan ook de mogelijkheid om vragen te
stellen.
Op een mooi poloseizoen!
Hartelijke groet,
David en Tessa

Informatie
Contact adressen

Zwem uren

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

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

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

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
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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