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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Allereerst wil ik alle leden uitnodigen om de
algemene ledenvergadering bij te wonen. Het is
alweer de 82ste ALV en deze zal dit jaar gehouden worden op
donderdag 18 april, vanaf 19:45 is iedereen welkom. Op de ALV
geeft het bestuur uitleg wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en
tevens worden de financiële stukken besproken. In het volgend
clubblad zullen we de agenda voor de vergadering publiceren, tevens
ook de notulen van vorig jaar en de jaarverslagen van de
verschillende commissies en het bestuur.

Het contract met de ING voor de automatische incasso is rond. De
formulieren zijn besteld en dus zullen binnenkort alle sporters een
automatische incasso formulier in de brievenbus vinden. Als alles
gaat zoals gepland zullen de leszwemmers de formulieren ontvangen
na de zomervakantie.

Met de automatische incasso verlichten we het werk van de
penningmeester en tevens ook de ledenadministratie. De facturen
hoeven dan niet meer gemaakt te worden en vooral de controle zal
een stuk makkelijker gaan. Ook voor de leden zelf is het een stuk
makkelijker, aangezien nu elke eerste week van het nieuwe kwartaal
het geld automatisch word afgeschreven.

We hopen dan ook dat iedereen bereid is om het formulier te
ondertekenen en retour te sturen. Mocht u vragen hebben over de
automatische incasso dan kunt u die stellen aan de penningmeester
André Visser (penningmeester@dwt-haarlem.nl) of aan bestuurslid
Ouke Koet.



Bedrijven(zwem)estafette

Vrijdag 15 maart 2013
Boerhaavebad Haarlem

Van 19.30-20.30 uur 
* Zwemclinic door onze jeugdleden

* Estafette tegen andere bedrijven (4x25m vrije slag)
* Prijsuitreiking met drankje en muziek na afloop in het clubhuis

Deelname € 50,00 (team van 4 personen)
Elk team krijgt een oorkonde en de snelste 3 ploegen een beker

De opbrengst komt ten goede aan ons 27ste internationale
Paastoernooi op 31 maart en 1 april

Opgeven via wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl.
Uiterlijk vrijdag 8 maart a.s.

Tot de 15de maart!!!
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Van het leszwemmen !

Het is alweer bijna zover, zaterdag 23 maart wordt er afgezwommen
in de Planeet, die dag zijn er dan ook geen zwemlessen !
Daarna volgt nog één keer afzwemmen voor de zomervakantie.

Namens ons allemaal, HEEL VEEL ZWEMPLEZIER !!
Hieronder weer de agenda voor de komende maanden:

Vrijdag:
vr 1-mrt zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 8-mrt zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 15-mrt zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 22-mrt zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

vr 29-mrt zwemles

vr 5-apr zwemles Er wordt gekeken wie er een badje verder mag

vr 12-apr zwemles

vr 19-apr zwemles

vr 26-apr zwemles

Zaterdag:

za 2-mrt zwemles
in het diepe gaan we met kleren aan
zwemmen en er wordt gekeken wie er een
badje verder mag

za 9-mrt zwemles
in het diepe gaan we met kleren aan
zwemmen

za 16-mrt zwemles
in het diepe gaan we met kleren aan
zwemmen

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

za 6-apr zwemles
Er wordt gekeken wie er een badje verder
mag

za 13-apr zwemles
za 20-apr zwemles
za 27-apr zwemles
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Bij deze willen wij: 
Jolanda & Pieter Bouman

Feliciteren met hun 25 jarig huwelijk !

Namens alle lesgevers van DWT 

Zwemploeg 3  bij Conny Smide

Door Michel Wigbers

De Conny Smid meet is een leuke wedstrijd voor onze minioren (t/m
12 jaar). De wedstrijd had als thema Carnaval. Op muziek werden
alle 'verklede'ploegen onthaald in het zwembad.
Onze minioren ploeg heeft zeer goed gepresteerd bij de Conny Smid
Meet. We zijn nog nooit zo dicht bij de eerste plaats geweest als nu.
Zv Haerlem had 103 punten. Oeza en DWT allebij 99 punten. Wij
werden derde op basis dat wij minder eerste plaatsen hadden
behaald. Wij hadden 6 eerste plaatsen en Oeza 8.
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v.l.n.r: Kenan, Irvine, Kitha, Ouassima en Sophie

Bij deze wedstrijd haalde Ouassima
(2001) haar eerste clubrecord. Ze
zwom bij de meisjes t/m 12 jaar het
clubrecord uit de boeken van de 50m
rugslag (0.41.91). Het oude record
stond sinds 1999 op 0.42.19.
Julius had ook een topdag. Niet alleen
verbeterde hij zijn 50m vrijeslag met
maar liefst 18 seconden naar 0.47.76,
maar hij behaalde ook een 3e plaats
op de 50m schoolslag.
Lucas R haalde ook zijn eerste
medaille op de 50m vlinderslag. Hij
werd 3e met een tijd van 0.55.44.
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Paasdisco



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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Kenan succesvol bij de
Speedo Jaargang finales
Kenan deed als enige zwemmer van DWT twee dagen mee aan de
Speedo Jaargang finales. Deze wedstrijd werd op 23 en 24 februari
gehouden  in Leiden. Bij de Speedo Jaargang finales mogen alleen
de beste 18 minioren zwemmers van Nederland zwemmen.
Met twee auto's vol met toeschouwers gingen we zaterdag met goede
moet naar Leiden. Na het drukke inzwemmen en het inhalen van de
jury begon de wedstrijd. Kenan's eerste afstand was de 50m
vrijeslag. Hij zwom iets boven zijn inschrijftijd en we dachten dat hij
als vierde aantikte. We blijkbaar niet helemaal goed gekeken, want
toen de uitslagen bekend waren had hij zijn eerste medialle binnen.
Een derde plaats.
Daarna was het de beurt aan de 100m schoolslag zijn favoriete
afstand.  Kenan tikte met ruime voorsprong als eerste aan. We waren
15 minuten in juichstemming, maar helaas werd Michel bij de
scheidsrechter geroepen. De scheidsrechter vertelde hem dat Kenan
gediskwalificeerd (ongelijktijdig aantikken) was en dus niet eerste
maar laatste werd.
Flink teleurgesteld moest hij de 100m wisselslag zwemmen, maar
werd nog derde. Bij deze prijsuitrijking kreeg hij nog bemoedigende
woorden van zijn directe concurrent en daarmee was voor Kenan het
leed wel geleden.

Zondag op de tweede dag had Kenan nog meer toeschouwers
meegenomen om hem aan te moedigen. Kenan begon met de 100m
vrijeslag. Vijf meter voor de finish lag hij nog vierde, maar werd  hij
door niet meer adem te halen in die laatste 5 meter toch nog 3e met 2
tiende verschil. Kenan zwom 1.13.21 en de nummer vier 1.13.46. Zo
zie je maar dat goed finishen een belangrijk onderdeel is van het
zwemmen.
Op de 50m vlinderslag begon Kenan met een valse start. Na door de
starter streng toegesproken te zijn werd de tweede start aangevangen. 
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Kenan was, hoe kan het
niet anders, als laatste
weg. Halverwege tike hij
als derde aan. Met een
geweldige tweede baan
zwom hij ver weg bij zijn
concurrenten en werd
tweede in 0.37.15.
Als laatste afstand zwom
hij zijn minste favoriete
afstand de 100m rugslag.
Hij was als 7e geplaatst en

moest als snelste van de tweede serie starten. Hij zwom een zeer
goede race, maar ook zeer vlakke race. Zijn beide 50 meters waren
even snel en dat resulteerde in een persoonlijk record van 3
seconden. Kenan's tijd is nu 1.24.16 en dat was goed voor een vijfde
plaats en clubrecord.
Al met al kunnen we spreken van een goed weekend en we (Kenan
en Michel) hebben nu al weer zin in volgend jaar. Hopelijk doen er
dan ook meer zwemmers mee van DWT. Ik ga ze er in ieder geval
hard voor laten trainen!

Swimkick 3 februari 2013
Door Roland

Zondag 3 februari heeft een groepje jeugdige DWT'ers meegedaan
aan de Swimkick wedstrijden in de Planeet. Voor Hachem, Lucas en
Jeroen was het tevens hun eerste wedstrijd. Iedereen zwom de
rugcrawl en de schoolslag. De grootste PR-verbetering was van
Kelvin die zijn zijn oude PR op de vijftig meter schoolslag
verpulverde dankzij luid aanmoedigen van Lana, Julius en Tamara.
Tot slot behaalden Lana, Lucas, Kelvin en Jeroen op de afsluitende
4x25 meter vrije slag estafette nog een mooie derde plaats. Goed
gedaan allemaal!



Clubkampioenschappen 2013

Zondag 2 juni 2013
16.30-18.30 uur wedstrijd

Vanaf 18.30 uur buffet in clubhuis + prijsuitreiking

Afstanden:
50m vrij 

50m school
100m wissel

Familie-estafette 4x25m vrije slag

Voor de eerste 3 per leeftijdscategorie is er een medaille
De overall winnaar bij de dames en heren wordt clubkampioen 2013

Verdere informatie volgt in later clubblad!!!

Tot de 2de juni!!!
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Van de Polocommissie

Maart 2013…. De lente staat voor de deur. De dagen worden langer,
de temperatuur klimt heel langzaam omhoog. Dé tijd om te
speculeren over een mogelijke eindpositie en al dan niet degraderen
of promoveren. Als polocommissie zijn we al druk met het volgende
seizoen bezig en de werving van nieuwe jeugd, dat is tenslotte onze
toekomst! 
Na de lente volgt al snel de zomer. En ook deze zomer zal weer bol
s t a a n  v a n  d e  t o e r n o o i e n .  K i j k  h i e r v o o r  o p
www.waterpolotoernooien.nl . Klik hierbij ook Maar de zomer zal
weer  beginnen met ons eigen vertrouwde tweedaagse internationale
pinkstertoernooi. 

Polo Pub Quiz Party
Maar als eerste activiteit staat de POLO PUB QUIZ PARTY op het
programma. Dit evenement staat natuurlijk allang in jullie agenda
maar nog even voor de duidelijkheid en reminder:
Wanneer: 9 maart 2013
Waar: DWT clubhuis
Hoelaat: Quiz start om 22:00 uur, vanaf 23:30 uur volgt het

feest met DJ Kes!!!!
Teams:Bestaande uit 4 a 5 personen
Opgeven: waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zie verder de flyer. We zien jullie dan!!

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 Haarlems Dagblad

04-02-2013

15-02-2013
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Gelezen op Dichtbij.nl

Waterpolo: veel plezier tijdens minipolo toernooi
in Boerhaavebad

Zondag middag 10 februari organiseerde
zwemvereniging de watertrappers (DWT) een
klein minipolo toernooi in het Boerhaavebad in
Haarlem. Kinderen vanaf 6 jaar die net met
waterpolo waren begonnen, en hun vriendjes,
waren welkom om echte wedstrijden te spelen van
deze leuke sport. Ook de wat meer gevorderde
DWT minipolo spelers en de pupillen tot 11 jaar
waren van de partij.
In totaal werden er 6 wedstrijdjes gespeeld. De 12 oudere kinderen werden
in twee teams verdeeld; de Clownvissen en de Otters. Zij speelden 3
wedstrijdjes van elk twee keer 4 minuten. De 10 jongere kinderen werden
verdeeld in de teams van de Orka's en de Zeehonden. Zij speelden 3
wedstrijdjes van elk 2 keer 3 minuten.
Er werd goed gespeeld en iedereen had veel plezier. Twee keer drie
minuten klinkt misschien als weinig maar waterpolo is een inspannende
sport, vooral als je de wedstrijden in het diepe bad (3,5 meter) speelt en
nog maar net 6 bent! Aan het einde van het toernooitje werden in het
gezellige clubhuis de prijzen uitgedeeld. De Zeehonden en de Orka's
deelden de derde, de Clownvissen waren tweede en de Otters eerste.
Iedereen kreeg een zakje chips, een pakje drinken en een mooi DWT
minipolo vaantje.
Lijkt het je ook leuk om minipolo te spelen? Voor minipolo moet je
minstens 6 jaar oud zijn en je zwemdiploma B hebben gehaald. Wil je ook
een keer komen meetrainen en de sfeer proeven bij deze gezellig club, kijk
dan op www.dwt-haarlem.nl of mail naar waterpolo@dwt-haarlem.nl

mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
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DWT d1 ontvangt ZV De Reuring d1

Zaterdag 9 februari kregen de
pupillen tot 13 jaar van
D W T d 1  v a n u i t
N o o r d - S c h a r w o u d e  D e
Reuring d1 op bezoek voor
een wedstrijd waterpolo in de districtspoule
3, gemengd D2A.
Door: de Razende Reporter
Was De Reuring vorig seizoen
n o g  e e n  g e d u c h t e
tegenstander, dit seizoen is
hun beste speler van vorig jaar naar een hogere klasse overgestapt en
bevinden zij zich onder in de poule. Een makkie dus voor DWT?
Onderschat nooit je tegenstander...

Met de twee invalsters Ouassima en Janna vanuit DWT d2 in de
gelederen heeft DWT een sterke ploeg met nu veel dames in het team:
6 dames tegenover twee heren: Daan en Patrick. Met Dana op doel een
echte grote laatste obstakel voor de tegenpartij en Hannah als een felle
verdedigster is het al lastig om het doelnet van DWT te bereiken. Met
Iris, Maegan en Daan voorin is een goede aanval gegarandeerd en met
de alleskunner Patrick als listige en soms onverwachte spelverdeler
heeft DWT een zeer degelijk team in het water liggen. In de
verdediging en opbouw ontbrak Quinten deze zaterdag. 
Als de wedstrijd 30 seconden jong is lijkt Daan al direct te laten weten
dat het menens wordt: 1-0! Geen langzame start zoals we wel vaker
zagen bij DWT maar direct ervoor gaan. Ook Janna gaat ervoor en via
een 5-meter strafworp zet zij binnen de eerste wedstrijdminuut de stand
al op 2-0. 
Het lijkt erop dat De Reuring overrompelt is door deze vlotte
achterstand en speelt erg slordig, lijdt vaak balverlies waardoor Iris op
een gegeven moment via een snelle doorbraak al na 1.27min in het
eerste kwart gespeeld te hebben, er 3-0 van maakt. Wat gaat hier
gebeuren? Er wordt goed verdedigd en snel overgeschakeld door DWT
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waardoor Iris alweer snel aan zet is en er een gemiddelde van 1
doelpunt per minuut op na laat tekenen: einde 1e kwart: 4-0.
Bij het opzwemmen in het 2e kwart is Ouassima van DWT net niet op
tijd bij de bal en weet De Reuring een heuse opbouw te creëren.
Hannah zeer goed aan het verdedigen en weet snel te bal weer terug te
veroveren. Hierdoor krijgt Maegan de kans op een doelpoging. Iets te
ver voor het doel van De Reuring brengt zij met een stevige worp de
bal in de armen van de kleine keeper. 'Zoek de hoekjes!' horen we het
DWT-publiek adviseren.
Bij de daarop volgende aanval doet De Reuring een poging om het doel
via een afstandsschot te bereiken. Dana verkijkt zich op deze bal en via
haar vingertoppen valt er een doelpunt voor De Reuring op te tekenen.
Het is 4-1 halverwege de 2e kwart van een wedstrijd die toch
voornamelijk een kant op lijkt te gaan. Dana speelt de bal naar Maegan
die op haar beurt Iris ziet vrijzwemmen en voorziet van een prachtige
pass waarop Iris verder doorbreekt en de ruststand op 5-1 brengt.

Na rust gaat DWT weer snel van start en weet dit keer Ouassima de bal
als eerste te bereiken maar drukt deze direct onder water. Helaas niet
toegestaan bij waterpolo dus gaat de bal alsnog naar de tegenpartij. De
3e kwart is een rommelige periode in de verder prima gespeelde
wedstrijd. Het lijkt erop dat DWT zich altijd weet te spiegelen aan hun
tegenpartij. Was dat vorige wedstrijd sterkspelend door een degelijke
tegenstander, is het dit maal net zo rommelig aan het balverlies lijden
als de tegenstander van deze dag. Dicht op elkaar spelend en onnodig
balverlies beidt een aanblik als bij minipoloërs. Dat moet beter kunnen
en uiteindelijk uit een rommelige aanval valt er dan toch nog weer een
doelpunt voor DWT. Waar Janna een zee van ruimte heeft voor een
doelpoging laat zij het over aan Ouassima die de stand naar 6-1 brengt.
Wanneer vervolgens door goed verdedigend werk van Patrick en
Hannah de bal weer in handen van Dana komt is er even de rust. Bij het
overzien van het team blijkt Iris weer listig haar directe tegenstandster
kwijt te zijn en gaat zij voor het doel. Dana krijgt met een fraaie worp
de bal precies bij Iris en die maakt dat de tussenstand na de 3e kwart op
7-1 komt te staan.
Bij de start van de laatste kwart weet Ouassima dan toch de bal te
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bemachtigen en houdt DWT dit keer balbezit. Helaas blijft het
rommelig spelen en speelt Janna regelmatig de bal terug waar voorin
meer ruimte is. Het speloverzicht zal nog moeten groeien. Net als het
lef om ook eens op doel te gooien want kwaliteiten heeft zij absoluut
voldoende! Net als de kansen die zij zichzelf creëert. Toch komt DWT
weer in de wedstrijd en weet ook Ouassima het doelnet te raken met
een listige worp vanuit een draai om haar directe tegenstander heen:
8-1.
Wanneer een doorgebroken speler van De Reuring voor het doel van
DWT komt, kan Dana laten weten waarom zij het laatste obstakel is.
Haar lange armen komen het keeperswerk zeer goed uit en zij vangt de
bal keurig met beide handen. In de aanval krijgt Daan er nu echt zin in
en blijft door middel van diverse pogingen proberen het doel van de
tegenstander te bereiken. Helaas gaan deze pogingen over het doel, in
de handen van de keeper en naast het doel van De Reuring. Dit tot
ongenoegen van de coach die liever ziet dat er nog een speler of twee
wordt bereikt eer er een doelpoging gedaan wordt. Dan laat ook Patrick
zich gelden en vanuit een wederom rommelige aanval weet ook hij een
doelgraantje mee te pikken: 9-1. Als laatste actie van deze wedstrijd
laat Ouassima zien waarom zij zeker een basisplaats verdient in dit
groeiende DWTd1: De Reuring ligt dicht op de aanvalster van DWT te
verdedigen maar zij weet uit een nog mooiere draai dan eerder in de
wedstrijd, om haar tegenstandster heen te draaien en dit af te maken
met een feilloos en genadeloos schoot! Eindstand DWT-De Reuring:
10-1. Een verdiende overwinning voor de kanjers van DWTd1.
Misschien heeft De Reuring hun tegenstander toch wat onderschat?

Klik voor ALLE wedstrijdverslagen van DWT op
onderstaande link:

http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/zoeken/zoeken.aspx?zoek
woord=dwt&zoekmachine=webregionl
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Opgelet ende attentie!

Pak even je agenda, kalender, smartphone-kalendar-app, i- of
notepad, een bierviltje, prikbordpapiertje, kattebelletje en/of
binnenkant van je niet-schrijfhand erbij en noteer met watervaste
stift, pen dan wel wasco-krijtje:

Zaterdag 27 april, vanaf 21.00 uur: DWT Sportgala 2013
Ook dit jaar wordt de waterpolocompetitie uitgeluid met een fuif in
stijl. Heren ende jongens, voorzie jezelf van overhemd, stropdas en
treed gecolberteerd en wel toe tot het feestgedruis. Dames ende
dames in de dop, plan de kapper, kies je hoed uit, loop de hakken in
en kom in volle glorie binnen in het etablissement dat als
DWT-clubhuis bekendstaat.

Awards
Wederom worden er awards uitgereikt in verschillende categorieën.
De categorieën en genomineerden maken we in het volgende
clubblad bekend. Let goed op, want ook jij kunt zomaar
genomineerd zijn! 

Laatste wedstrijden
Als je een echte waterpololiefhebber bent, moedig je zowel Dames 1
(19.00 uur) als Heren 1 (19.45) aan tijdens hun laatste
thuiswedstrijd.

Tot 27 april in het clubhuis,

Wiebe Eijhusen,
Clubhuiscommissie

PS.
Mochten bovenaangenoemde attributen niet tot je beschikking
behoren, lees dan de dikgedrukte regel twintig keer hardop voor.
Dan onthoud je het ongetwijfeld.
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Brouwreis door tripel land.

N a  d e  z e e r  g e s l a a g d e
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.

mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl.


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
# Mieke Goedkoop (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



Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren

JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van
Eigenaren in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL
Administraties B.V. ruim 90 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a.
Haarlem, Heemstede, Hillegom, IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).

Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:

• Professionaliteit (30 jaar ervaring)
• Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
• Optimale service en dienstsverlening

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging
van Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:

JVL Administraties B.V.
Hulswitweg 27A
2031 BG  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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