De Waterdroppels

Februari 2013

De Waterdroppels
Nummer 2 - feb. 2013
Jaargang 73
Redactie & medewerkers
Michael W oolthuis
Familie Tijman
Robbert Henrichs
Kopij
De W aterdroppels wordt
samengesteld door en voor
DW T'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u
opsturen naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl
Als uw bijdrage voor de
vijftiende van de maand
binnen is dan staat het al
in het eerst volgende blad.
De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
artikelen aan te passen
en/of in te korten.
Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DW T websites:
www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl
Cover foto:
Speedo, zie pagina 11

De Waterdroppels is het officiële
tijdschrift van de Haarlemse
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en verschijnt tien keer per jaar.

In dit nummer:
Een voorzet van . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Junior Pro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Van het leszwemmen !.. . . . . . . . . . . . . . 6
Foto's maken:

Kring winter kampioenschappen. . . . . . . 8
Derde plaats in zwemcompetitie. . . . . . 10
Clubrecord 50m vlinder voor Roland in
Hoorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5 x goud en 3x zilver bij de Speedo.. . . 12
Van de polocommissie.. . . . . . . . . . . . . 15
Oproep aan iedereen; Pinkstertoernooi; W cursus; Spreekbeurttas; Het polo pub quiz
party

Dichtbij.nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DW T op bezoek bij Aquafit; DW T
Pupillen tot 11 jaar hebben een zware
dobber aan ZV De Ham.; DW T reist naar
Den Helder; DW T d1 ontvangt De Ham d3

Brouwreis door tripel land.. . . . . . . . . . 31
Oproep Europese Master
Kampioenschappen Eindhoven 2013.. . 32
Zuyderzee Masterscircuit. . . . . . . . . . . . 33
Informatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2

Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Afgelopen maand zijn 2 nieuwe projecten
gestart binnen DWT die worden begeleid door
externe bedrijven. Het project "meer
vrijwilligers in kortere tijd" word begeleid door Sportservice
Noord-Holland en het projectteam van DWT bestaat uit Sabine
Roozen, Mieke Goedkoop en Martine Rohling. Het project gaat,
zoals de naam doet vermoeden, om het verkrijgen van meer
vrijwilligers binnen de vereniging.
Het andere project is "in veilige handen". Bij dit project worden we
ondersteund door SportSupport en het team bestaat uit Sabine
Roozen, Nicole Dijkman en mijzelf. Het project is opgestart door de
NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) in opdracht van
het ministerie van Justitie. Vereniging NOV werkt hiervoor in een
taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.
Het doel van dit project is om veilige omgeving te creëren en
seksuele intimidatie te voorkomen. Over beide projecten zullen we
jullie de komende tijd op de hoogte houden.
Zoals geschreven in het vorige clubblad is het bestuur bezig met de
automatische incasso, het contract met de ING is inmiddels geregeld
en de volgende stap is dat alle machtigingskaarten worden verstuurd.
Deze zullen komende maand bij de sporters op de mat vallen en we
willen dan ook aan iedereen vragen om deze in te vullen en zo snel
mogelijk weer te retourneren.
Binnen het bestuur zijn we nog op zoek naar nieuwe kandidaten. Als
u iemand weet, laat het dan alstublieft weten. Een keer vrijblijvend
mee vergadering is ook helemaal geen probleem!

Bierproeverij
Een Brouwreis door
Tripel land
24 maart
Zie pagina 31 voor
meer info
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Junior Pro
Door Merel Visser
Coördinator Junior Pro
Vrijdag 25 januari is het afzwemmen gehouden! Zwemmen door het
gat, samengestelde rugslag, vlinderslag, gooien met een bal.. Het was
super spannend, maar met trots kunnen wij mededelen… Dat
iedereen die afgezwommen heeft zijn of haar diploma heeft
GEHAALD!!

Van harte gefeliciteerd zwemmers met jullie diploma!!
Zwemvaardigheid 1

Zwemvaardigheid 2

Floris Kraak
Julius Rupert
Mees Tempe
Pietertje Venniker
Hachem Hussein
Amber Jonkman

Kai Kaviani
Minke Broekens
Naoufal Quandil

Ook alle organisatoren bedankt! Trainers bedankt! Beoordelaars
bedankt! En alle ouders en publiek die de kinderen aan kwamen
moedigen: BEDANKT!

Vrijdag 1 februari beginnen we opnieuw bij week 1, alle kinderen die
geïnteresseerd zijn mogen komen proberen, er is weer plek! Doe je al
een sport? Maakt niet uit! Je kan heel veel leren van de andere
sporten en een voorsprong opbouwen ten opzichte van je
leeftijdgenoten,

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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Van het leszwemmen !
Door Martine
Zaterdag 23 maart gaan we weer afzwemmen! Dat betekent dat we
vanaf heden in het diepe weer met kleding aan gaan zwemmen:
Voor het A-diploma geldt:
!
Zwembroek/badpak
!
Korte broek
!
T-shirt met korte mouw
!
Gymschoenen of waterschoenen*
Voor het B-diploma geldt:
!
Zwembroek/badpak
!
Lange broek
!
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
!
Gymschoenen of waterschoenen*
Voor het C-diploma geldt:
!
Zwembroek/badpak
!
lange broek
!
T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
!
Regenjack of windjack (geen trainingsjack)
!
Gymschoenen of waterschoenen*
En natuurlijk voor allemaal een plastic tas voor de natte kleren.
Er zijn waterschoenen of gymschoenen verplicht, met surfschoenen
mag er NIET afgezwommen worden!
Heeft uw kind lang haar, doe dit dan alstublieft in een staart of
vlecht.
Lijst met belangrijke data:
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Vrijdag (Boerhaavebad):
vr
vr
vr
vr

1-feb
8-feb
15-feb
22-feb

zwemles
zwemles
zwemles
zwemles

vr

1-mrt zwemles

vr
vr
vr
vr

8-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt

zwemles
zwemles
zwemles
zwemles

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
We gaan kijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag (de Planeet):
za 2-feb

zwemles

za 9-feb
za 16-feb
za 23-feb

zwemles
zwemles
zwemles

za 2-mrt

zwemles

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
We gaan kijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

za 9-mrt zwemles
za 16-mrt zwemles
geen
za 23-mrt
i.v.m. afzwemmen
zwemles
za 30-mrt zwemles

Foto's maken:
Wilt u een foto maken van uw kind, doe dit dan na de les of vraag
aan de juf/meester of dit mag. Er mag op de foto geen andere kind
staan, mits de ouder van dat kind daar toestemming voor geeft.
De meesters/juffen willen ook NIET ongevraagd op een foto van u.
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Voor alle duidelijkheid wat betreft
het omkleden van de kinderen:
VADERS kleden hun kind om
in de HEREN kleedkamer

MOEDERS kleden hun kind om
in de DAMES kleedkamer

Kring winter
kampioenschappen
Door Michel
Op zondag 13 januari werden de kringwinterkampioenschapppen
verzwommen in Alkmaar. Het klassement werd opgemaakt op basis
van de 100m vrijeslag en 100m wisselslag en de tijden werden bij
elkaar opgeteld. Zes van de acht zwemmers die meededen aan de
kringwinterkampioenschapppen zwommen naar een plek bij de eerste
vijf van de kring (lees provincie). Kenan werd eerste in de
leeftijdscategorie 2003/2004, Kitha werd 3e in de leeftijdscategorie
2002. Er waren 4e plaatsen voor Sophie en Ouassima en Irvine en
Roland werden 5e in het eindklassement.

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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Op 10 afstanden van de 16 gezwommen afstanden werd een
persoonlijk record gezwommen. Een aantal van deze persoonlijke
records vielen op. Kenan zwom met 1.14.46 op de 100m vrijeslag
een clubrecord voor jongens t/m 10 jaar. Het oude record stond sinds
2007 op 1.16.08. Ouassima zwom op de 100m vrijeslag naar 1.13.76.
Zij verbeterde haar persoonlijk record met maar liefst 4 seconden.

Derde plaats in
zwemcompetitie
Door Michel
De 3e ronde van de zwemcompetitie (20 januari) was in ons eigen
Boerhaavebad. Buiten sneeuwde het, maar binnen was het warm en
werd er snel gezwommen. De wedstrijd verliep heel soepel onze
vrijwilligers en een dubbele jury. We hebben in deze ronde de derde
plaats behaald en we blijven vierde in de stand. We zijn 25 punten
ingelopen op de nummer 3 en liggen nu precies 80 punten achter.
Plek 3 of hoger geeft recht op promotie.
We begonnen een beetje gehavend aan de start door wat zieken en
afmeldingen, maar na de eerste estafette was iedereen er wel van
overtuigd dat we goed gingen zwemmen. De heren begonnen aan een
spannende 4 x 100m wisselslag estafette, waar uiteindelijk 3 teams
binnen 1 seconde van elkaar eindigden. Hiras (rug), Lloyd (school)
en Roland (vlinder) hadden ons nog wel op voorsprong gezet, maar
Michel (vrij) kon net niet de eerste plaats volhouden. Daarna was het
de beurt aan de 4 x 100m vrijeslag voor meisjes 1995 en later, waar
we Eva en Adia als invallers hadden. Zij zwommen met Ouassima en
Deborah naar een 4e plaats.
Ouassima kon na de estafette bijna meteen door voor de 50m
schoolslag, waar ze meteen met een dik persoonlijk record (pr) de
eerste plaats behaalde. Kitha werd tweede op dezelfde afstand. Kenan
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zwom weer 2 seconden van zijn pr op de 50m schoolslag en
verbeterde zijn eigen clubrecord naar 0.41.35 en of dat niet genoeg
was is dat meteen een Kringrecord (Provincie record) voor
10-jarigen. Irvine, Nouafal en Julius zwommen ook dikke
persoonlijke records op deze afstand.
Op de 50m rugslag zwommen twee heren naar een sprint limiet voor
de provinciale kampioenschappen. Maarten (35.34) en Bido (37.07)
zwommen dik onder de limiet van 38.00. Gefeliciteerd met jullie
allereerste limiet.
Anneloes kwam in november geblesseerd terug van het WK
zwemmend redden in Australië en had hierdoor niet tot nauwelijks
kunnen trainen, maar dat belette haar niet om even een clubrecord uit
1976 uit de boeken te zwemmen op de 100m schoolslag. Anneloes
zwom met 1.19.54 16 honderdste onder het oude clubrecord.
Kelvin en Nouafal zwommen een geweldige 50m rugslag. Ze
zwommen allebei heel er ver onder hun persoonlijk record en dat
leverde hen een tweede en derde plaats op. Ouassima en Kitha gingen
gewoon door met het behalen van medailles. Ze werden eerste en
tweede op de 100m rugslag. Tamara en Irvine zwommen dikke
persoonlijke records op de rugslag. Tamara zwom 11 seconden van
haar tijd af en Irvine 8 seconden. Lucas zwom naar een zeer nette
1.43 op de 100m rugslag. Dit was zijn allereerste 100m rugslag.
Maarten deed hetzelfde als Tamara op de 100m wisselslag. Hij zwom
ook 11 seconden van zijn tijd af.
Zyco won de 50m vrijeslag. En in hetzelfde programma zwommen
Teije, Patrick en Emre naar dikke persoonlijke records.
In de afsluitende estafettes zwommen Adia en Ouassima hun 5e
afstand. Chapeau voor jullie, dat jullie het vol hebben gehouden,
want het is héél erg zwaar om zo'n korte tijd zo vaak te moeten
zwemmen. Bij de 4x50m wisselslag meisjes 97 en later werden we
4e en we wonnen de 4 x 25m schoolslag mixed 2001 en later.
Volgende competitiewedstrijd is 10 maart in Amsterdam.
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Clubrecord 50m vlinder voor
Roland in Hoorn
Door Michel
Op de oliebollen nieuwjaarswedstrijd in Hoorn zwom Roland 27.96
op de 50m vlinderslag. Hij verbeterde met deze tijd het oude
clubrecord uit 2001. Roland heeft nu de 50m en 100m vlinderslag bij
de heren in zijn bezit.
Bij deze wedstrijd zwommen alle zwemmers drie 50m nummers,
waarmee een klassement werd opgemaakt. Helaas door een aantal
diskwalificatie (te vroeg te starten) zwommen maar drie zwemmers
de finale afstand (100m wisselslag). Roland werd tweede, Daphne
werd zesde en Ouassima zwom buiten mededingen mee in een
oudere leeftijdscategorie. De organisatie beloonde haar hiermee,
omdat ze nadat ze op haar eerste afstand gediskwalificeerd nog wel
een eerste en tweede plaatst behaalde op de andere twee 50m
nummers.

5 x goud en 3x zilver bij de
Speedo
Door Michel
Ik ga dit keer niet beginnen met de zwemmers die een medaille
hebben behaald, maar met 2 junioren zwemmers die allebei 4e zijn
geworden op de 200m vrijeslag bij de Speedo op 27 januari. Zyco
zwom met 2.25.80 een persoonlijk record van 8 seconden. Ouassima
werd 4e met 2.40.02 in een groep van 30 zwemsters en zij verbeterde
haar record met meer dan 15 seconden op de 200m vrijeslag. Beide
zwemmers hadden hun oude record begin oktober gezwommen bij de
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eerste ronde van de Speedo en laten dit seizoen enorme progressie
zien. Bij de eerste wedstrijden werden ze toen allebei achtste.
Irvine werd voor het eerst eerste bij de Speedo. Hij deed dit meteen
maar twee keer (50m vrijeslag en 200m wisselslag). Hij verbeterde
op de 50m vrijeslag zijn PR met bijna een seconde en zette een goede
tijd neer op de 200m wisselslag van 3.29.02. Kenan verbeterde zijn
PR en clubrecord op de 50m vrijeslag naar 32.66 en werd eerste. Hij
werd ook eerste op de 100m wisselslag.
Lucas, Ilir en Kitha zwommen vandaag voor het eerst een 400m
vrijeslag. Kitha werd netjes tweede in 6.37.58 en Lucas en Ilir zetten
mooie tijden neer van 7.03.66 en 7.58.25. Kitha werd ook nog eerste
op de 100m wisselslag.
Sophie moest als 9-jarige
200m
wisselslag
zwemmen, dat is naast de
100m vlinderslag de
zwaarste afstand die ze
mag zwemmen voor haar
leeftijd. Zij werd tweede in
een tijd van 3.30.24.
Sophie werd ook nog
tweede op de 50m
vrijeslag, door voor het
eerst onder de 40 seconden
te zwemmen.
Nouafal, Emre en Patrick
lieten ook van zich
spreken door hun
persoonlijke records aan
flarden te zwemmen.
Nouafal verbeterde zijn 50m vrijeslag met 8 seconden en de 100m
wisselslag met 10 seconden. Patrick verbeterde zijn tijd op de 200m
vrijeslag met 9 seconden. Emre maakte het helemaal bont door zijn
200m wisselslag tijd met 56! seconden te verbeteren en zijn 200m
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vrijeslag met 13 seconden.
Laptop nodig bij wedstrijden
Onze laptop, die we gebruiken voor het invoeren van de uitslagen
van de zwemmers tijdens wedstrijden is overleden. We zoeken met
spoed een vervangende laptop, anders kunnen we geen eigen
wedstrijden organiseren. Als u nog een oude laptop heeft staan die
het nog enigszins doet dan zouden we deze heel graag overnemen.
Graag mailen naar dwtzwemwerkgroep@gmail.com, als u er een
voor ons beschikbaar heeft.
Met vriendelijke groet, de zwemwerkgroep

Van de polocommissie
Na een verschrikkelijke zachte kerst en oud en nieuw, hebben we net
een zeer lange, koude periode achter de rug. Op sommige momenten
was het zeker genieten van dit prachtige weer, maar af en toe was het
ook oppassen. Het heeft gelukkig allemaal niet tot ernstige
problemen geleid en konden alle wedstrijden gewoon gespeeld
worden, ondanks het witte aangezicht buiten. De eerste wedstrijden
in 2013 zijn dus weer gespeeld en nog steeds met wisselende
resultaten, maar over het algemeen zijn we dik tevreden! Voordat je
verder leest, noteer even alvast 3 belangrijke data in je agenda:
Zaterdag 9 maart
Polo Pub Quiz Party
Zaterdag 18 en zondag 19 mei
DWT Pinkstertoernooi 2013

Oproep aan iedereen
Indien je gegevens wijzigen door bijvoorbeeld een verhuizing of je
wisselt van provider en je krijgt een ander e-mailadres dan wil de
polocommissie dit graag van je weten. Zo kunnen wij onze gegevens
up to date houden. Je kunt alle wijzigingen doorgeven via de e-mail
aan: waterpolo@dwt-haarlem.nl.
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Pinkstertoernooi
Hierbij de eerste update van de Pinkstercommissie!
Allereerst even de rolverdeling binnen de Pinkstercommissie:
Pim Hendriks:
Hoofd Pinkstertoernooi
Rob Goedkoop:
Sponsoring
Lisette de Boer:
Werving
Mieke Goedkoop:
Afgevaardigde Clubhuiscommissie
Jan Pieter Bal:
Afgevaardigde Polocommissie
We hebben zeker niet stilgezeten de afgelopen maand, sterker nog:
ZET ALVAST IN JE AGENDA zaterdag 18 en zondag 19 mei 2013
zal het Pinkstertoernooi plaatsvinden in Haarlem. Jaaa….. inderdaad,
je leest het goed!, zaterdag en zondag, met dank aan synchroon
zwemmen en redding zwemmen. Aanmelden per team kan dus ook
vanaf NU op: pinkstertoernooi-dwt@live.nl. Vermeld per team ook
het aantal leden dat meedoet aan het toernooi.
De reden dat we het toernooi op zaterdag en zondag laten
plaatsvinden is, omdat we verwachten dat er zo meer teams bereid
zullen zijn om te komen. Ze hebben immers 2de Pinksterdag nog om
bij te komen of voor andere verplichtingen. Verder hebben we nu ook
de 2de dag de volledig beschikking over het kampeerterrein. Verder
heeft de organisatie nu op maandag de tijd om alles netjes af te
bouwen en op te ruimen.
Verder hebben we vanaf nu ook jullie hulp nodig! Wij willen graag
dat iedereen dit uitzonderlijk mooie toernooi bij alle verenigingen
onder de aandacht gaat brengen. Zie hiervoor ook de gegevens in de
bijgevoegde flyer. De aanvoerders zullen apart benaderd worden om
bij de uitwedstrijden de flyers te verspreiden aan de tegenstanders.
Hebben jullie verder nog vragen, opmerkingen of suggesties over het
pinkstertoernooi, schroom dan niet en stuur een mailtje naar
pinkstertoernooi-dwt@live.nl
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W-cursus
Eind vorig jaar 2012 en in januari 2013 hebben een aantal van ons de
W-cursus gevolgd. Dit hebben ze uitzonderlijk goed gedaan. Wij

willen hen dan ook feliciteren met het behalen van de W-cursus!
De geslaagden zijn: Denise Bos, Jessica Groenendijk, Danny van der
Putten, Dolf Pethke en Carolina Aarts. Bedankt en succes bij het
uitoefenen van deze functie!

Spreekbeurttas
Spreekbeurten, ze zijn niet altijd leuk, maar het moet nu eenmaal
gebeuren. Probeer het dus zo leuk mogelijk te maken en houd je
spreekbeurt over waterpolo! We hebben een prachtige tas klaarliggen
met informatie, tips, capjes, ballen en nog veel meer. Vraag ernaar bij
een van je trainers!
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Het polo pub quiz party
Om de 2de seizoenshelft
even goed door de
midden te breken willen
we i ed ereen graag
uitnodigen om zaterdag 9
maart 2013 mee te doen
aan de POLO PUB QUIZ
PARTY in onze eigen
clubhuis. De avond zal
starten om 22:15 uur met
een echte Pub Quiz. De
Pub Quiz duurt
tot
ongeveer 23.30 uur, daarna zal de Quiz vervangen worden door een
DJ en volgt er nog een super feestje tot een uur of 03.00. Je kunt je
voor de Pub Quiz als team opgeven, de teams moeten bestaan uit 3 a
4 leden. Geef je team dus op via waterpolo@dwt-haarlem.nl. Ben je
alleen of heb je nog geen team gevonden, kom dan ook gewoon
langs. We zullen ter plekke voor de start van de quiz nog teams
maken. We zien jullie dan!!!

Dichtbij.nl
Heel vaak worden er leuke stukken geschreven op dichtbij.nl over de
waterpolo wedstrijden van DWT. Lees hier de ingezonden stukken:

DWT op bezoek bij Aquafit
12 januari 2013
DWT vangt aan zonder wissels, bijna met twee man tekort zelfs:
Patrick en Quinten komen op de valreep het zwembad in nadat zij de
Castricumse duinen gezien hadden....
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Dat er geen wissels zijn bij DWT, dit tegenover de 4 wissels bij
Aquafit doet de aanhang geen angst aan: de meeste gewonnen
wedstrijden werden zonder
wissels gespeeld! Maegan,
Hannah, Iris, Dana, Daan,
Patrick en Quinten kunnen
lekker in de wedstrijd
blijven zonder wissels. Dat
zij het kunnen hebben ze
dus reeds eerder bewezen.
Dit keer mogen zij het
opnemen tegen de 11 van
Aquafit uit Castricum. Een
uitwedstrijd voor DWT die
op papier gewonnen zou
kunnen worden.
Een verrassend begin omdat bij het opzwemmen blijkt dat de bal aan
de andere kant van het bad ligt en in plaats van Hannah is het dan
Patrick die de bal probeert te bemachtigen. Verrast dat Patrick is,
komt hij te laat en start er een mooie eerste aanval door Aquafit. Die
aanval blijkt ook de keepster van DWT, Dana te verrassen en zij
graait te laat naar de bal. Een vroege achterstand is een feit: 1-0 in de
eerste seconden van de wedstrijd.
Maar de wedstrijd is jong en al snel heeft Maegan van DWT de bal in
haar bezit en waagt haar eerste kansje. De keeper van Aquafit laat
zich niet zo snel verschalken en stopt de bal. Even later is de aanval
van Aquafit alweer gebroken en bedient Maegan dit keer Iris van de
bal. Haar schot wordt op het laatste moment juist verdedigd en
smoort vervolgens. Even later heeft Hannah de kans op de
gelijkmaker maar mist haar schot nog voldoende kracht. De
aanvallen van Aquafit worden telkens vroeg gebroken en zwemt
DWT al rap weer richting het doel van de thuisspeler. Iris krijgt
vervolgens de kans op een doel maar laat de bal op de lat spatten.
Vervolgens komt Maegan vrij voor het doel en mikt de bal van
afstand in het net: 1-1.
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De nieuwe opbouw van Aquafit komt tot voor het doel van DWT
maar de lange armen van Dana voorkomen dat er gescoord wordt.
Door het goed vrijzwemmen van Daan ontvangt hij vervolgens de bal
van Dana. Er zijn medespelers om over te spelen maar dat wordt niet
door Daan gezien en zijn doelpoging verdwijnt over het doel. Einde
1e kwart: 1-1.
Bij aanvang van het 2e kwart ligt Hannah aan de kant waar de bal het
water zal raken. Zij is de eerste bij de bal maar drukt deze onder
water en dat mag helaas niet bij waterpolo. Vrije bal voor Aquafit.
Veel profijt heeft Aquafit hier niet van want de bal is al weer snel in
het bezit van DWT. Daan ziet zijn afstandsschot via de vingertoppen
van de keeper het doel in gaan: 1-2! Dit laat Aquafit niet op zich
zitten en zet een snelle aanval in die netjes verloopt en een
doelpoging volgt. Dana heeft de bal dan niet klemvast en op een
knullige manier verdwijnt de bal in het doel. De gelijkmaker zorgt
ervoor dat de spanning in de wedstrijd blijft. 2-2. De teams lijken aan
elkaar gewaagd. De volgende aanval van Aquafit lijkt weer een punt
op te leveren maar Iris is sneller dan haar directe tegenstander en
haalt hem in om vervolgens de bal afhandig te maken. Dana behoudt
de rust en het overzicht en ziet Daan vrij voor het doel van Aquafit
gaan en met een prachtworp ligt de bal voor Daan om vervolgens te
scoren: 2-3. Volgende kans is weer voor DWT maar Iris' harde worp
mist op een haar na en suist naast het doel. Maegan doet een poging
een afstandsschot te verzilveren maar dat ziet de keeper van Aquafit
aankomen en stopt de bal. Na een overtreding neemt Hannah de vrije
worp erg snel en weet zij Iris te bereiken. Iris weet dan toch het doel
te vinden en scoort! 2-4. Vervolgens kan DWT in een man-meer
situatie de scoren verder op te schroeven. Hannah speelt haar
tegenstander uit door vanuit een draai de bal achter de keeper te
krijgen: 2-5! Nu begint het duidelijk te worden dat Aquafit meer
ruimte nodig heeft om in hun spel te komen. Echter verdedigt DWT
zeer dicht op de man en hierdoor raken de spelers van Aquafit telkens
de bal kwijt en kan DWT doorstomen. Het verschil wordt gemaakt.
Ondanks, of misschien dus wel dankzij het dicht op elkaar spelen in
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plaats van een breed veld te behouden stevent DWT op winst af.
Door het goed verdedigend werk komt Iris wederom in balbezit een
weet via binnenkant paal de score naar 2-6 te brengen. Dit is tevens
de ruststand.
Bij aanvang van het 3e kwart is Hannah weer het snelst bij de bal en
dit keer verloopt het zoals hoort: zij weet de bal naar Patrick te spelen
en loopt de aanval door. Het schot op doel van Patrick eindigt op de
lat. Dan volgt er een persoonlijke fout en moet Daan 20 seconden
naar de kant. Hier weet Aquafit wel raad mee en scoren zij hun 3e
doelpunt. 3-6. De dan gestarte aanval van DWT verloopt rommelig
en moeizaam. In alle drukte in het middenveld weet men dan toch
Iris te bereiken en scoort zij met een hard afstandsschot: 3-7.
Wanneer Hannah in de volgende aanval geheel vrij voor het doel de
bal ontvangt verzuimd zij door te zwemmen en gooit onnodig ver
voor het doel en daar trapt de keeper van Aquafit niet in. Bal gestopt.
Maar door het drukken van de verdedigers van DWT is de
tegenaanval al snel gekeerd en weet Iris de score naar 3-9 te brengen.
De keepster van DWT heeft niet heel veel te doen maar moet wel
opletten bij een doorgebroken speler van Aquafit. Een mooie redding
volgt en Iris krijgt snel de bal aangespeeld en zij weet in de zoemer
de voorsprong te vergroten naar 3-10. Eind 3e kwart.
Begin 4e kwart scoort Iris gemakkelijk 3-11. Vóór de wedstrijd had
coach Johan al laten weten bij een stand van 0-10 de spelers 'los
mochten gaan'. Wat dat inhoudt zien we in het laatste kwart.
Wanneer Daan samen met Patrick vrij zwemmen voor hun directe
tegenstanders uit, wacht Daan met scoren? Nee, hij roept Quinten toe
om verder te zwemmen en gunt hem de bal om ook een doelpoging te
doen. Erg sportief van Daan en leuk om te zien. Helaas wordt
Quinten's bal eenvoudig gevangen door de keeper van Aquafit. Door
een verdedigingsfout van DWT komt er een strafworp voor het doel
van Dana. Wat gaat zij doen? Haar ogen blijven op de bal gericht. De
strafworpneemster wacht lang op het fluitsignaal van de
scheidsrechter. Dana blijft scherp, de gooister heeft vermoedelijk de
arm te lang boven water en wordt moe? Dan gooit zij en misschien
door het gericht kijken van Dana, kijkt ze de bal over het doel. Stand
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blijft ongewijzigd.
DWT's opbouw verloopt weer rap en via slechts een tussenstap weet
Patrick vervolgens de voorsprong verder uit te bouwen: 3-12. Even is
Hannah te laat en breekt de aanvalster van Aquafit door en weet ook
Dana te passeren. Met een mooi schot is de achterstand iets
verkleind: 4-12. Maegan krijgt de bal
op maat van Dana en zwemt vrij door naar het doel van Aquafit. Een
doelpunt maakt de aanval af: 4-13. Het wordt duidelijk dat Aquafit
niet goed uit de druk van DWT kunnen komen en hierdoor keer op
keer balverlies lijden. Patrick profiteert hier weer van en bepaalt de
eindstand op 4-14!
In de eerste twee kwarten leken de ploegen aan elkaar gewaagd. Het
spelen van DWT zonder wissels bleek ook dit keer een groot
voordeel. Geen tijd om moe te voelen en lekker in de wedstrijd
blijven levert weer de
winstpunten op. In de laatste twee kwarten begon het op een
oefenpotje voor DWT te lijken en zo met de overwinning terug naar
Haarlem.

DWT Pupillen tot 11 jaar hebben een zware
dobber aan ZV De Ham.
12 januari 2013
Zaterdagavond om
18:00 uur speelden
de DWT pupillen tot
11 jaar in het
Boerhaavebad tegen
ZV De Ham uit
Wormerveer. DWT
had heel veel
spelers: Quinten,
Diego, Donnie,
K a s p er , M i n k e ,
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Floris, Kai, Naoufal, Semi en Erik. ZV De Ham had een team geheel
bestaand uit meisjes.
In het eerste deel van de wedstrijd werd het na 50 seconden al 1:0
voor ZV De Ham. Kasper maakte de stand gelijk na anderhalve
minuut. Kort daarop scoorde Kasper nog een keer. Toch waren de
meisjes van De Ham sterker en eindigde het eerste kwart op 2:5 voor
De Ham. In het tweede kwart scoorde De Ham nogmaals en werd de
stand 2:6. De scheidsrechter moest af en toe streng de regels
handhaven.
In het derde deel van de wedstrijd wist DWT mooi een doelpunt
tegen te houden en scoorde Quinten na 51 seconden het 3e doelpunt
voor DWT. Het publiek op de tribune werd erg enthousiast en de
coaches
spoorden hun teams luidkeels aan. Het laatste deel van de wedstrijd
werd er om en om gescoord en werd het publiek nog enthousiaster.
Na 45 seconden scoorde Kai het 4e doelpunt voor DWT. Een halve
minuut later zette ZV De Ham de stand op 4:7. Amper 10 seconden
later scoorde Kasper een prachtig doelpunt en was het 5:7. In de
laatste minuut zette ZV De Ham de stand weer op 5:8. Met nog 45
seconden resterend scoorde Minke en werd het 6:8. Vijftien seconden
later maakte De Ham het laatste doelpunt en zo werd de eindstand
6:9 voor de meisjes van ZV De Ham.
Sportief schudden de spelers van DWT de hand van de winnaars.
Goed gedaan pupillen van DWT, het was een spannende wedstrijd!

DWT reist naar Den Helder
19 januari 2013
DWT reist af naar Den Helder alwaar Noordkop hen opwacht in
zwembad De Schots. Gezien de stand in de competitie, DWT 5e en
Noordkop 6e lijkt de pot op voorhand een spannende wedstrijd te
worden.
Even is de vraag of Quinten mee zal doen aangezien de lange autorit
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hem zuur kwam te
staan: zijn wanten en
ijsmuts heeft Quinten
als
kotszakjes
gebruikt… Gelukkig is
DWT drie kwartier
voor aanvang al
aanwezig in De Schots
en komt Quinten goed
bij van een hachelijke
autorit.
Wanneer de wedstrijd
begint is Noordkop als eerste bij de bal en zwemt men meteen door
voor een heel snel doelpunt: al na 15 seconden is de stand 1-0 voor
Noordkop. De toon lijkt gezet want de keepster van DWT(Dana) laat
er geen gras over groeien en stuurt met een mooie pass Daan naar
zijn eerste doelpunt van vanavond. Nog geen 13 seconden later is de
stand dan ook gelijk: 1-1.
Hannah laat zich geen tweede keer verrassen en zwemt keihard mee
met de doorgebroken speler van Noordkop. Zij verdedigd als
vanouds uitstekend en de aanval eindigt mede daarom op de doellat
van DWT.
Het zelfde overkomt echter de DWT-aanvalster Iris aan de andere
zijde. Ook haar doelpoging eindigt op de Noordkopse doellat door
het uitstekende verdedigingswerk van Noordkop. Het spel loopt vlot
heen en weer en inderdaad lijken de teams goed aan elkaar gewaagd.
De welhaast kenmerkende opbouw van DWT
vanaf Dana naar Iris is ingezet maar Iris weet nog niet te scoren. De
bal wordt nipt door de keeper van Noordkop naast het doel getikt. In
de volgende aanval van Noordkop welke over voldoende spelers
verloopt laat Dana zich in het ooitje nemen. De goed spelende
nummer 6 van Noordkop maakt een mooie schijnbeweging die Dana
ver omhoog uit het bad doet komen. Maar pas bij het weer zakken
van de goalie gaat de bal met een boogje over haar heen: 2-1. Iris
blijkt gebrand op een tegendoelpunt te zijn en zwemt bij
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spelhervatting snel vrij voor het doel van Noordkop. Dana ziet dat en
geeft een pracht-pass. Iris gooit de bal snoeihard in het doel: 2-2. De
aanvallen verlopen snel op elkaar en in de zoemer voor het einde van
het 1e
kwart landt de bal nog even op de lat boven Dana's hoofd.
Het 2e kwart begint met mooie aanvallen over en weer totdat Maegan
kans ziet de stand in het voordeel van DWT te brengen. Haar schot is
onhoudbaar voor de goalie van Noordkop: 2-3. Even later krijgt
Maegan via een uitstekend zwemmende Patrick opnieuw de kans een
doelpunt te maken. Maar haar fraaie afstandsschot wordt doorzien en
opgevangen door de keeper. Deze doelpogingen lijken Daan op het
idee te brengen hetzelfde te proberen. Het wordt een lepe, vreemde
boogbal van afstand die vervolgens achter de keeper het net raakt en
de stand op 2-4 brengt. Dit is tevens de ruststand.
Noordkop laat het er niet bij zitten en laat zien dat zij hun mannetje
staan. Nog sneller dan in het 1e kwart weten zij door te breken en
verrassen zij opnieuw de keeper van DWT. Na 11 seconden is de
stand 3-4. De volgende poging op verder uitlopen is van DWT. Iris
komt zeer dichtbij het doel van Noordkop zonder directe
verdediging. In al haar enthousiasme weet zij vervolgens de bal
keihard kruislings voor het doel langs naast te gooien. DWT lijkt wat
van slag want in de volgende tegenaanval wordt rommelig verdedigt
en kan Noordkop langszij komen: 4-4. Dan volgt er een mooie
opbouw van DWT door de snel zwemmende Patrick en doet Daan
een doelpoging. Bal wordt gestopt door de uitstekend spelende
goalie van Noordkop. Echter niet klemvast en Iris probeert in de
rebound te scoren. Dan blijkt hoe goed de keeper van Noordkop is
want hij stopt weer de bal. Helaas voor hem door de bal weg te slaan
komt deze weer in Iris' bezit en laat het nu duidelijk zien: de bal moet
in het doel! Dat brengt de stand weer in het voordeel van DWT: 4-5.
Dat de teams goed aan elkaar gewaagd zijn blijkt aan de tegenaanval
waaruit direct weer de gelijkmaker volgt: 5-5. Na weer een aantal
aanvallen beide kanten uit, krijgt Iris opnieuw de kans. Ondanks haar
directe verdediging weet zij met een harde worp de bal in het
Noordkopse doel te krijgen: 5-6. Even later is Hannah in de aanval en
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doet ze een serieuze doelpoging. De bal zit net even te hoog en de lat
weet een doelpunt te voorkomen. Bij de volgende aanval van
Noordkop wordt een vrije worp toegekend voor fout
verdedigingswerk van DWT. De klok laat zien dat er slechts 2
seconden in het derde kwart resten. De vrije worp wordt genomen
vanaf de zijkant van het veld. Er zwemt een aanvaller van Noordkop
listig naar het doel van DWT. Met een zwaai en in de zoemer belandt
de bal achter Dana in het doel: 6-6.
Bij de eerste aanval in het 4e kwart komt Daan vrij voor het doel van
Noordkop te liggen maar helaas eindigt zijn worp op de lat. Bij het
terug zwemmen wordt Daan stevig in het gezicht geraakt en heeft hij
even verzorging nodig. Er zijn geen wissels dus DWT haalt
opgelucht adem als blijkt dat Daan gelukkig door kan met de
wedstrijd. Hierna volgt een neutrale spelhervatting die DWT in
balbezit brengt. Iris komt tot een doelpoging maar de bal raakt weer
de lat. Even later wordt Maegan voor 20 seconden naar de kant
gestuurd voor te hard verdedigen. Van deze speler-meer-situatie weet
Noordkop goed gebruik te maken en scoren zij hun 7e doelpunt: 7-6.
Wanneer in de volgende opbouw de bal via Dana naar Daan gaat
krijgt hij de bal in het doel van Noordkop maar wordt dit helaas niet
goed gezien door de scheidsrechters en blijft de stand ongewijzigd
ondanks protest van zowel de trouwe fans als wel van coach Johan.
Het doelnet werd geraakt en dat zou een doelpunt moeten wezen,
helaas voor DWT telt deze dus niet mee. Maegan begint een mooie
snelle opbouw nadat zij de bal van Dana ontving. Zij is haar directe
verdediger kwijt en weet ook de keeper van Noordkop te passeren
met de bal: 7-7. Wanneer Hannah in een volgende opbouw te
hard wordt verdedigd en haar tegenspeler voor 20 seconden
uitgesloten wordt, mag Daan een strafworp nemen op 5 meter van het
doel. Dat deze DWT'r de juiste keuze van de coach is blijkt
vervolgens uit deze benutte strafworp: 7-8! De snelle aanval van
Noordkop wordt op het laatste moment doelpuntloos gemaakt
door de lange armen van Dana. Zij weet met een arm hoog boven het
water uit te komen en de bal te keren.
Beide teams zijn zeer degelijk aan elkaar gewaagd en voor de
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objectieve of neutrale toeschouwer is het een hele mooi
waterpolowedstrijd om bij te wonen. Voor de DWT'rs mag de
wedstrijd afgefloten worden…maar die duurt nog een halve minuut
en gelukkig voor Noordkop is DWT wat laat met verdedigen. De
laatste aanval van de wedstrijd levert tevens de laatste doelpunt op.
Eindstand 8-8.
Een hele leuke en spannende pot die terecht in gelijk spel eindigt. Al
heeft DWT nog een doelpuntje tegoed…

DWT d1 ontvangt De Ham d3
29 januari 2013
Thuis
in
het
Boerhaavebad te
Haarlem ontving DWT
hun tegenpartij van de
avond: De Ham. Het
zou een spannende
wedstrijd kunnen
worden daar beiden
ploegen tot de
middenmoot behoren
in de competitie.
In het eerste kwart was
het vooral DWT dat richting doel van De Ham bleef zwemmen en
diverse malen het houtwerk wist te raken maar nog niet het netwerk
van het doel.
De vrees dat dit de gehele wedstrijd zou gebeuren bleek ongegrond.
Halverwege het eerste kwart wist Daan na een voortreffelijke sprint
vanaf eigen helft Iris te bereiken en kon zij het eerste doelpunt op
haar naam laten zetten.
Het verdedigende werk van DWT blonk uit door sterke individuele
acties van Quinten en Hannah. Dana hoefde als goalie slechts enkele
malen haar lange armen te gebruiken om een tegenpunt te
voorkomen. Eind 1e kwart: 1-0
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In het 2e kwart werd snel duidelijk dat DWT beschikte over twee
uitstekende invalsters: Janna en Ouassima. Deze laatste wist met haar
snelheid meerdere malen haar directe tegenstanders achter zich te
laten. Tijdens een van haar acties wist Ouassima Patrick te bereiken
die na een paar meter zwemmen Iris bereikte om de stand naar 2-0 te
voeren.
Dit beeld werd al snel een veel terugkerend beeld bij DWT waarbij
het doel steeds vaker werd gevonden. De Ham leek wel een maatje te
klein.
Zo nu en dan kwam De Ham dicht bij het DWT's doel maar echt
gevaarlijk werden zij niet. De verdediging van DWT zat ondanks wat
schoonheidsfoutjes goed in elkaar. Soms wat rommelig kwam DWT
er dan weer uit, wist Iris de bal zwemmend naar het doel van De
Ham te krijgen en onbaatzuchtig voorzag zij vervolgens Patrick van
een uitgelezen kans te scoren: 3-0
Even later wist Daan Iris te bereiken en scoorde zij het 4e doelpunt
voor DWT. Een doorgebroken speler van De Ham wist vervolgens
geheel vrij door de verdediging van DWT te zwemmen en zo dicht
bij Dana te komen dat een stevig loppie voldoende was om de eer te
redden. Een afstandsschot van De Ham in de zoemer werd door Dana
met een hand gepareerd. Ruststand: 4-1
Aan het begin van het 3e kwart liet Dana zich niet nogmaals
verrassen door De Ham en wist zij een keurige aanval van een
doorgebroken speler die ook weer een loppie probeerde te keren.
Haar lange armen zitten tegenstanders meermaals in de weg. In de
daarop volgende aanval bleek het duo Iris-Maegan weer goed in
vorm en scoorde Maegan mooi uit een draai het volgende
DWT-doelpunt. Dat invalster Ouassima niet voor niets meedeed
bleek uit de snelheid met bal richting het doel van De Ham. Slechts
een overtreding door haar directe verdediger voorkwam dat zij
rechtstreeks het doel in zou zwemmen. Dit zorgde ervoor dat er een
5-meter worp werd toegekend aan DWT en Maegan wist hier wel
raad mee! Genadeloos in het doelnet van De Ham.
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Tijdens de volgende aanval die wat rommelig werd verdedigd door
DWT kwam de aanval tot vlak voor het doel van DWT en kreeg
Dana een snoeihard schot niet gekeerd en scoorde De Ham hun
tweede. Diverse pogingen vervolgens van De Ham werden alle
gestopt door de goalie van DWT die leek te beschikken over
uitschuifarmen.
Een snelle opbouw volgde. Dana ziet Maegan door het midden gaan
en zij weet twee verdedigers achter zich te laten en uiteindelijke de
klaarliggende Daan te bereiken. Voor hem leek het een koud kunstje
de bal vloeiend over te nemen om vervolgens het doelnet ermee te
bereiken: 7-2.
Bij het begin van het laatste kwart leek het er even op dat De Ham
een bevlieging kreeg toen zij met een snelle en mooie aanval weer
helemaal in het doelgebied van DWT geraakten. Het laatste obstakel
bleek echter het grootste. Dana weet een doelpunt te voorkomen.
Echter werd er bij de volgende aanval van De Ham op een listige
manier via het water dit maal onder de armen van Dana heen
gestuiterd en scoorde De Ham hun derde doelpunt.
Even later kwam DWT weer in de aanval en wist Maegan opnieuw
Daan te bereiken die met een mooi schot de voorsprong van DWT
verder uitbreidde. Eindstand: DWT: 9, De Ham: 3.
DWTd1 blijkt in de lift en speelt elke wedstrijd weer een stukje beter
dan de vorige. Een videoverslag van bovenstaande wedstrijd is te
volgen via de link: http://youtu.be/dmYjzCNlYPU
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Brouwreis door tripel land.
Na de zeer geslaagde bierproeverij
van 2012 kan 2013 natuurlijk niet
achterblijven. Dus komt er ook dit
jaar een bierproeverij. Dit keer
niet alleen proeven maar moet je
er ook iets voor doen, en wel
brouwen.
Wat gaan we doen:
De titel zegt eigenlijk al genoeg: we gaan diverse tripels proeven en
een tripel brouwen. Iedere proeverij deelnemer krijgt aan het eind van
de dag 1 liter van het zelf gebrouwde wort mee naar huis. Dit zal dan
thuis verder vergisten tot bier.
Het proeven zal tussen het brouwen door gebeuren en zullen
vergezeld gaan van wat kleine hapjes.
Wat moet iedereen meenemen:
1 nog ongeopende anderhalve literfles spa blauw. Een ander merk
mag ook als het maar een plastic fles is. We gaan met het water
brouwen en een nieuwe fles is van binnen steriel wat weer handig is
om de wort weer in mee te krijgen.
Wanneer, waar en zo:
De proeverij is op 24 maart en start om 12 uur precies in het clubhuis
van DWT in het Boerhaavebad. We denken zo rond 4 uur klaar te
zijn.
Deelname kost € 13,50 en je kan je opgeven door een mailtje te
sturen naar: clubhuis@dwt-haarlem.nl.
Er is plek voor 25 deelnemers dus reageer snel als je verzekerd wilt
zijn van een plekje.
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Oproep Europese Master
Kampioenschappen
Eindhoven 2013
Beste DWT-ers,
Dit jaar organiseert de KNZB in naam van de LEN de Europese
Master Kampioenschappen zwemmen in Eindhoven. Deze
kampioenschappen vinden plaats in de eerste week van september.
De huidige masters van DWT hebben al verschillende limieten en
hebben reeds een huisje geboekt in het Masters EC dorp van de
Kempervennen.
Iedereen, geboren 1988 of eerder, kan limieten zwemmen en
meedoen. Dus lijkt het u leuk dit unieke evenement in het Pieter van
den Hoogenband zwemstadion mee te beleven, kom dan in actie. De
limieten zijn niet heel streng, dus velen zullen ze kunnen halen.
Meld je aan bij dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com en we gaan
kijken wanneer u tijdens een wedstrijd de limiet kan halen (uiteraard
is het advies dan ook om het komende jaar wat mee te trainen op
bijvoorbeeld de vrijdagavond). Voor Uur u zwemmers bestaat er wel
de kans dat zij komend half jaar iets meer contributie moeten betalen,
omdat zij voor wedstrijden actief lid moeten worden en een
startnummer moeten krijgen. Maar laat dat je niet weerhouden deze
kans te grijpen.
Meer informatie vindt u op: www.ekmasters2013.nl
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Zuyderzee Masterscircuit
deel 4 te Zwolle.
Door Corine Kalbfleisch
De eerste wedstrijd in 2013 vond plaats in Zwolle, waar de 4e
wedstrijd werd georganiseerd van het 17e Zuyderzeecircuit. De
organiserende vereniging was "Swol 1894". In het nieuwe zwembad
(8 banen) werden de ruim 300 zwemmers ontvangen. Zwembad "De
Vrolijkheid" werd in oktober 2012 geopend en vandaag, 12 januari
2013, werd de eerste grote wedstrijd gehouden. De tijdwaarneming
had nog last van enige kinderziekten. Daardoor hadden de uitslagen
een beetje vertraging. Er werd wel hard gezwommen. Enige N.M.R.'s
werden verbeterd, zowel individueel als met estafettes. Michiel,
Michel en ik hebben voor de klassementspunten gestreden. De
aanvang was om half twee. Het was een lange, sportieve middag.
Ook Corry Schildwacht was als jurylid mee. Het was extra gezellig in
de auto. Rond de klok van acht uur waren wij thuis.
De uitslagen van deze dag waren:
Michiel H 50+:
100 m. vrije slag
200 m. rugslag
200 m. schoolslag
Michel H 30+:
50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
50 m. schoolslag
Corine D 60+:
100 m. vrije slag
50 m. schoolslag
200 m. schoolslag

in
in
in

Tijd:
1.28,64 min
3.47,42 min.
3.44,23 min.

Plaats:
8e pl.
6e pl.
6e pl.

in
in
in

0.28 ,25 min.
1.04,78 min.
0.38,00 min.

3e pl
2e pl.
5e pl.

in
in
in

1.29,00 min.
0.47,70 min.
4.03,28 min.

2e pl.
2e pl.
1e pl.

Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
tel.: 0681480333
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens (voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwem uren
Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl. Zwemvaardigheid)
Uurleider: Merel Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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
06.45 - 07.45 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
donderdag 17.30 - 18.30 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
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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