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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Pietercup
Door Michel
Vorig jaar zijn we met een aantal zwemmer wezen kijken bij de
Swimcup in Eindhoven. Dit jaar mochten 3 zwemmers van DWT
meedoen aan de Pietercup. Kenan en Sophie zwommen in het
Sprongbad en Ouassima mocht zwemmen in het 50m bad.
Belangrijkste van deze dag was niet alleen dat ze zich konden meten
met hun beste leeftijdsgenootjes maar ook dat we met Pieter van den
Hoogenband op de foto mochten.

In dit goede veld zwommen onze drie zwemmers naar goede tijden.
Sophie zwom 1.22.77 op de 100m vrijeslag. Dat was voor haar een
flink persoonlijk record. Kenan zwom naar een derde en eerste plaats.
De 3e plaats was op de vrijeslag en hij won dik de 100m schoolslag.
Ouassima zwom voor het eerst sinds lange tijd in een 50m bad en ze
deed dit heel goed. Ze zwom 1.14.35. Dit was een heel klein beetje
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boven de limiet Nederlandse Junioren Kampioenschappen. De limiet
staat op 1.13.56. De 100m schoolslag ging in 1.37.30.
Na de wedstrijd konden de zwemmers nog vrijzwemmen in het
wildwaterbad en hebben nog even gekeken naar de finales van de
Swimcup. Al met al was het een leuke, maar wel een lange dag.

4e plaats in de eindstand van
de competitie
Door: Michel
In de vijfde en laatste ronde van de competitie hebben we onze 3e
plek niet vast kunnen houden. We hebben in een direct gevecht
verloren van De Futen. We hebben verloren door onze eigen fouten.
Een te vroege overname bij de eerste estafette en twee diskwalificatie
bij de 100m wisselslag kosten ons 60 punten te veel. Zonder deze
fouten waren we met 3 seconden verschil in ons voordeel
gepromoveerd. Zo is dus de ene week een ontzettende hoogtepunt
(winnen Paastoernooi) en de andere week een klein drama.
Gelukkig waren er wel een aantal lichtpuntjes. Zo zwom Zyco 1.04
op de 100m vrijeslag en Anouk zwom naar een goede 28er op de
50m vrijeslag.
Ik heb als trainer wel een positief gevoel over het gehele verloop van
de competitie. We zijn twee plaatsen gestegen in de competitie.
Vorig seizoen waren 6e en nu 4e. En we hebben behalve in de laatste
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ronde alle overige ronden een stuk sneller gezwommen. We zijn in
één seizoen bijna 10 en halve minuut sneller. Dat is een zeer goede
teamprestatie.
2012/2013:
2011/2012

Ronde 1
3196,40
3439,16

Ronde 2
3359,69
3482,88

Ronde 3
2719,15
2867,11

Ronde 4
3245,79
3318,48

Ronde 5Totaal
2791,95 15312,98
2835,36 15942,99

3x goud en 1x brons bij de
Speedo
Bij de Speedo wedstrijden is op zondag 14 april 3x goud gewonnen.
Irvine won in een zeer goede tijd de 50m vlinderslag. Hiermee heeft
hij zich geplaatst voor de Speedo Jaargang finales eind juni. Kenan
deed hetzelfde. Hij won ook de 50m vlinderslag. Kenan werd helaas
gediskwalificeerd op de 100m schoolslag anders had hij met 15
seconden verschil de gouden medaille in ontvangst nemen.
Sophie won na een ontzettende goede krachtige sprint de 100m
vrijeslag. Ouassima werd in een zeer dik persoonlijk record 3e op de
200m rugslag. Ze zwom 2.59.00 en dat was een flinke Pr van 11
seconden.

NJK Limiet voor Ouassima
Bij de 50m bad limietwedstrijd in Amersfoort heeft Ouassima op de
100m vrijeslag een limiet voor de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen (NJK) behaald. Ze zwom met 1.12.82 dik onder
de limiet van 1.13.56. Op zondag 23 juni mag ze deelnemen aan de
NJK in Utrecht.

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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Klaverjassen bij DWT
Sinds enkele weken is DWT
gastheer voor de klaverjasclub
"Schalkerpost". Iedereen die
wekelijks of maandelijks wil
mee kaarten is van harte
welkom.
Kom een keertje kijken op de
dinsdagavond vanaf 20.00 uur
o f
m a i l
n a a r
clubhuis@dwt-haarlem.nl voor
meer informatie. DWT leden
kunnen kosteloos meedoen.

Van de Polocommissie
Dit was het dan alweer, 't seizoen is voorbij. De wedstrijden zijn
gespeeld, gewonnen of verloren. Het is een lastig maar mooi seizoen
geweest voor de waterpoloafdeling van DWT, aangezien er 1 team is
gedegradeerd en alle andere teams zich hebben weten te handhaven
in de soms zware competities. Omdat het seizoen weer ten einde is
betekent dit natuurlijk ook dat het zomerrooster weer ingaat, zie het
kopje hieronder. Dit zal voor velen betekenen dat ze minder gaan
trainen (en een enkeling gooit de handdoek zelfs helemaal in de ring).
Er komt echter, zoals
iedereen wel weet, een belangrijk waterpolotoernooi aan in ons eigen
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Boerehaavebad, dus hou het trainingsritme nog even vast om de zeer
goede tegenstand het hoofd te kunnen bieden tijdens het toernooi.
Succes allemaal bij het komende Pinkstertoernooi en alle andere
toernooien waar DWT zal aantreden en we hopen met z'n allen op
mooi weer.

Zomertrainingen
27/28 April was het laatste competitieweekend voor de zomer. Dat
betekent dat het weer tijd is voor een ouderwets potje balletje gooien
tijdens de zomertrainingen.
De jeugd kan doortrainen op dinsdagavond, van 18:30 - 20:30 uur.
Hierbij is de avond als volgt opgedeeld:
•
De mini's en pupillen <11 trainen van 18:30 - 19:30 uur
•
De pupillen <13 trainen van 18:30 - 20:00 uur
•
De aspiranten <17 trainen van 19:30 - 20:30 uur.
De senioren kunnen trainen op vrijdag van 20:30 - 22:00 uur.
De zomertrainingen zullen doorgaan t/m vrijdag 5 juli.

Uit de krant

8-4-2013

15-4-2013
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20-4-2013

29-4-2013

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!

Minipolo
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Van het leszwemmen !
Door Miranda

Vanaf heden gaan we in het diepe weer met kleding aan 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
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mag er NIET afgezwommen worden !
Hieronder weer de lijst met belangrijke data:
Vrijdag:
vr

3-mei zwemles

vr
vr
vr

10-mei zwemles
17-mei zwemles
24-mei zwemles

vr

31-mei zwemles

vr
vr
vr
vr
vr

7-jun
14-jun
21-jun
28-jun
5-jul

zwemles
zwemles
zwemles
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
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
Laatste keer zwemmen voor de zomervakantie

Zaterdag:
za
za
za
za
za
za
za
za
za

in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen en
er wordt gekeken wie er een badje verder mag
11-mei zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
18-mei zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
25-mei zwemles We gaan kiijken wie er af mag zwemmen
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
1-jun zwemles
en er wordt gekeken wie er een badje verder mag
8-jun zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
15-jun zwemles in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
geen
22-jun
i.v.m. afzwemmen
zwemles
29-jun
Laatste keer zwemmen voor de zomervakantie
4-mei zwemles

Mocht u vragen, opmerkingen of een leuke anekdote hebben over de
zwemlessen, laat het ons weten op:

leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Pinkstertoernooit

We hebben het er maar druk mee, ons jaarlijks terugkerende
waterpolo Pinkstertoernooi.
Teams werven, vrijwilligers zoeken, eten en drinken bestellen, DJ
boeken, wedstrijdroosters maken en nog veel meer. Veel werk, maar
het is het altijd meer dan waard! Ook dit jaar hebben we weer twee
sportieve en vooral ook gezellige dagen voor jong en oud. Het
spreekt voor zich dat er waterpolowedstrijden gespeeld gaan worden.
De senioren op zowel zaterdag als zondag en de junioren op de
zondag.
Daarnaast is er voor iedereen genoeg te doen het hele weekend.
Lekker eten en drinken, een springkussen voor de kleintjes,
buitenterras met muziek vanuit de Beatford (beatford.nl) en zelfs een
stormbaan. Niemand hoeft zich dus te vervelen. Hierbij willen we
iedereen van harte uitnodigen om gezellig langs te komen om een
wedstrijd te kijken, maar zeker ook om sfeer te proeven bij dit
sportieve evenement.
Mocht je zin hebben in een goed feest dan zit je ook goed bij DWT.
Op zaterdagavond is er een groot feest met DJKES. Wat ons betreft
geen enkele reden om niet te komen. Tot 18 en 19 mei!
Volg ons op Facebook: facebook.com/De.Watertrappers/events.
De Pinkstercommissie, waterpolocommissie en clubhuiscommissie

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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Vrijwilliger in the picture

Pim Hendriks is nu al een aantal jaren actief vrijwilliger bij onze
Haarlemse zwemvereniging. Een aantal jaren geleden rolde hij het
vak binnen als minipolotrainer en gaf hij twee uur per week training
aan de jongste jonkies van de waterpolotak. Dit jaar is zijn taak
overgenomen door een nieuwe generatie trainers, maar zijn
tijdsbesteding aan DWT is er niet minder op geworden. Al voor het
tweede jaar op rij is hij de drijvende kracht achter de organisatie van
het Pinkstertoernooi. Dit jaarlijkse polotoernooi is mede dankzij zijn
hulp opnieuw leven ingeblazen en in een nieuw jasje gestoken. Deze
nieuwe formule begint dit jaar duidelijk zijn vruchten af te werpen en
dat is iets waar de polotak hem zeer dankbaar voor is.
Ook blijft Pim een onmisbare ondersteuning in de organisatie van
verscheidene jeugdactiviteiten zoals het jeugdkamp, het kerstfeest en
samen met Wessel als huis DJ van DWT. Spelend in het 1e team van
DWT kan je hem vrijwel bij elke "poloavond" in het clubhuis vinden,
maar ook activiteiten van andere sporttakken, zoals het Paastoernooi
en de onderlinge Synchroonzwem-clubkampioenschappen, hebben
van zijn deelname kunnen genieten.
Kortom een actief, jong en betrokken lid waar wij als DWT het van
moeten hebben. DWT en de polotak in het bijzonder zijn hem erg
dankbaar voor zijn inzet en hopen dat hij zich nog een hele lange tijd
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kan en wil inzetten voor de club.
Weet jij een vrijwilliger die het verdient om 'in the picture' te staan.
Stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@dwt-haarlem.nl

Gelezen op Dichtbij.nl
DWT Pupillen tot 11 jaar helaas niet opgewassen
tegen de Dolfijn
Zaterdag 27 april speelden de
Haarlemse DWT pupillen tot 11
jaar in het Sloterparkbad in
Amsterdam de laatste wedstrijd
van het seizoen tegen de
Dolfijn. Voor DWT speelden
Donnie, Diego, Semi, Minke,
Kai, Kasper, Quinten en
Naoufal. Het team was
enthousiast want dit was de
laatste wedstrijd van een heel
succesvol seizoen.
Het eerste kwart van de wedstrijd begon met een goed kans voor Kai maar
toch was de stand al snel 0:1 voor de Dolfijn. Kasper bracht de stand tot
1:1. Kai scoorde het tweede doelpunt voor DWT. Toch eindigde dit deel
van de wedstrijd met 2:2.
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In het tweede kwart van de wedstrijd kwam de stand tot 2:6 voor de
Dolfijn. Zij hadden enkele zeer sterke zwemmers.
In het derde kwart scoorde de Dolfijn nog drie punten. De DWT supporters
op de tribune deden hun best hun team aan te moedigen, maar onze
dappere poloërs raakten wel wat uit het veld geslagen. Semi wist heel mooi
een doelpunt van de Dolfijn tegen te houden en Quinten deed een mooie
poging tot een derde doelpunt, maar het derde kwart eindige met een stand
van 2:9.
In het laatste kwart wist Semi wederom heel mooi een doelpunt te
voorkomen, maar de Dolfijn was toch echt een te sterke tegenstander. De
DWT pupillen tot 11 jaar verloren de laatste wedstrijd van het seizoen met
13:2. De Dolfijn werd nummer 1 van dit seizoen. Teleurgesteld met de
eindstand maar toch trots op zichzelf met deze mooie seizoensprestatie
reden de waterpoloërs weer terug naar Haarlem.

DWT ontvangt Aquawaard
Zaterdag, 20 april jongstleden speelde het waterpoloteam van DWT onder
de 13 jaar (d1) thuis de laatste wedstrijd van het seizoen 2012-2013. Voor
aanvang stond het team op een keurig nette derde plaats in de competitie
met een verschil van 1 punt op de nummer vier en tevens de tegenstander
van die avond, Aquawaard uit Heerhugowaard. Afhankelijk wat de
nummer vijf, SG. West-Friesland op de ranglijst doet eindigt DWT als
derde of zakt het naar een vierde positie. Dus nog even afwachten op de
laatste wedstrijd van SG. West-Friesland voordat men bij DWT weet of
brons behaald is of dat het net naast het podium terechtkomt. De wedstrijd
van afgelopen zaterdag moest in ieder geval gewonnen worden en daar
werd ook hard aan gewerkt. Al vrij snel na aanvang begon DWT het spel te
bepalen.
Even aftasten was er niet bij en de verdedigers van DWT hadden snel de
bal onderschept en bleek dat Daan er deze avond veel zin in had. Al snel
wist hij zich vrij te zwemmen en Maegan de bal te passen voor een eerste
doelpoging. Eerst nog erover gegooid. Hannah verdedigde vechtlustig en
stoorde op die manier de opbouw van Aquawaard. Door een overtreding
kwam Aquawaard dan wel aan de bal maar een prima meeverdedigende
Patrick voorkwam dat de doelpoging kracht kreeg en Dana kon op die
manier de bal gemakkelijk opvangen. Hierdoor kon Dana de snel
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voorwaarts gezwommen Hannah bedienen van de bal de er vervolgens op
haar beurt een doelpunt uit wist te creëren door een ferme worp. 1-0 voor
de thuisploeg, DWT.
Door het uitstekende en fanatieke verdedigen van Hannah, Patrick en Daan
kwamen de aanvallen van Aquawaard niet ver genoeg naar voren om echt
gevaarlijk te worden. Het eerste kwart eindigde met de magere stand van
1-0.
Bij het begin van het tweede kwart was DWT als eerste in balbezit en
startte direct een mooie aanval die uiteindelijk door het omsingelen van
drie verdedigers van Aquawaard Iris te veel werd en de aanval over ging
naar Aquawaard. In rap tempo kreeg de verdediging van DWT het druk
maar stond invaller Jannus zijn mannetje prima en werd het verder niet
gevaarlijk voor de goalie van DWT. Patrick en Jannus hielden de deur
achterin netjes dicht en bedienden Dana geregeld van de bal die er op haar
beurt wel raad mee wist: passen naar voren! Voorin werd Daan voorzien
van de bal die deze met knappe passeerbewegingen tot bij Maegan kreeg
en zodoende de bal op Iris kon passen. Iris wist vervolgens de bal met een
hard schot achter de keeper van Aquawaard te werpen: 2-0.
Bij de volgende snelle aanval wist Dana de bal bij Patrick te krijgen die na
een flink stuk gezwommen te hebben en daardoor zijn tegenstanders wist
uit te spelen, de bal hard tegen de doellat wierp.
De aanvallen van Aquawaard kwamen door het uitstekende en direct op de
man verdedigende werk van Daan, Patrick en Hannah, niet ver genoeg
vooruit om echt gevaarlijk te worden. Hierdoor deed Aquawaard een goede
poging tot een afstandsschot maar de goalie van DWT liet zich niet
verrassen en bleek langere armen te hebben dan men bij Aquawaard
verwachtte. De rust ging men in met een 2-0 voorsprong.
In het derde kwart kwam Aquawaard dan toch gevaarlijk dicht voor het
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doel van DWT. Patrick deed zijn uiterste best maar werd gepasseerd en
moest Dana aan de bak om een doelpunt te voorkomen. Op de huid gezeten
zwom zij met bal handig opzij van haar doel en zo werd ook deze aanval
gestopt. In de aanval van DWT wist Iris vervolgens Jannus te bereiken die
zijn serieuze doelpoging op de doellat uiteen ziet spatten. Ook een poging
later van Iris ging net niet het doel van Aquawaard in maar net erover.
Een doorgebroken speler met veel snelheid en doorzettingsvermogen zette
de verdediging van DWT even buiten spel door. Echter door een
overtreding gemaakt net voordat hij de bal achter de goalie van DWT
kreeg, ging dit doelpunt voor Aquawaard niet door. Maar Aquawaard zette
door en steeds vaker kwamen hun aanvallen dichter voor de goal van
DWT. Op gegeven moment zo dichtbij dat Dana bij het verdedigen van een
tegenstander tegen een persoonlijke fout opliep en 20 seconden aan haar
badpak kreeg. Terwijl zij naar de kant zwom en haar teamgenoten eventjes
verbaasd en zonder goalie achterliet, scoorde Aquawaard hun eerste
doelpunt: 2-1, tevens tussenstand na drie periodes.
Direct na aanvang van het laatste kwart sprintte Iris richting goal van
Aquawaard achtervolgd door 4 verdedigers. Haar doelpoging mistte kracht
en werd eenvoudig opgevangen door de goalie van Aquawaard. Even later
volgde er een hele mooie aanval van DWT via Daan, Patrick en Jannus.
Jannus lukte het om de scoorde naar 3-1 te brengen. Daarna liet Daan zien
dat ook hij én snel kan zwemmen én over een listig afstandsschot heerst.
De goalie van Aquawaard kon de bal enkel nakijken en zien dat DWT de
voorsprong uitbreidde naar 4-1!
Nog even leek het einde wedstrijd voor Iris die namelijk een aantal vingers
van een directe tegenstander in haar oog kreeg maar bikkel als zij is, dook
ze even later gewoon weer het water in en hielp zo de eindstand op 4-1 te
houden. Een zeer nette en sportieve wedstrijd met een terechte winnaar:
DWTd1. Dat kostte coach Johan een nat pak!
Klik voor ALLE wedstrijdverslagen van DWT op onderstaande link:
http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/zoeken/zoeken.aspx?zoekwoord
=dwt&zoekmachine=webregionl
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Zuyderzee Masterscircuit
deel 7 te Kampen.
Door C. Kalbfleisch
Op 21 april 2013 zijn Michiel en ik naar Kampen gegaan om aan de
één na laatste wedstrijd mee te doen van het bovenvermeld circuit. 's
Middags om half drie werd ik afgehaald om naar het zwembad "De
Steur" te gaan.
De organisatie "was in handen van z.v. Deltasteur. De wedstrijden
duurden vrij lang vanwege de vele series en de 400 m. wisselslag.
Het inzwemmen begon om kwart over vier. Een half uur later zwom
ik in de tweede serie de 200 m. vrije slag. Michiel heeft zijn best
gedaan op het zware nummer de 400 m. wisselslag. Tot ongeveer
half 9 heeft de wedstrijd geduurd. Kees Bakker reed tot Amsterdam
mee terug. Om kwart voor elf waren we pas thuis na een lange,
sportieve dag.
De uitslagen waren: (50 m.-baan)
Michiel H 50+: tijd:
50 m.
schoolslag
100 m.
schoolslag
400 m.
wisselslag
Corine D 60+:
200 m.
vrije slag
50 m.
schoolslag
50 m.
vrije slag

in 0.46,21 min. 4e pl.
in 1.48,36 min. 6e pl.
in 8.28,27 min. le pl.
in 3.25,51 min. 2e pl.
in 0.49,23 min. le pl.
in 0.39,21 min. le 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
# 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 Ungureanutel: 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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