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Sinterklaas naar DWT

Zondag 24 november komt
Sinterklaas naar DWT!
Hoe laat: van 10:00 tot 12:00 uur
Waar: Clubhuis DWT
Hoe: laat weten dat je komt via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Sinterklaas wil graag van te voren weten hoeveel kinderen
er komen
Mail de Sint en tot dan!
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Van het leszwemmen !!
Het is u misschien al eens opgevallen, vreemde meesters/ juffen in
het badje van uw kind en dan zit er ook nog iemand op de kant en die
bestudeert alles……
Nu dan duidelijkheid…..dit zijn vrijwilligers die een cursus volgen
om volwaardig zwemonderwijzer te worden. Degene die kijkt is de
praktijkbegeleider.
Het gebeurt dan ook wel eens, dat er die les alleen borstcrawl,
rugcrawl, schoolslag of rugslag gedaan wordt, dit komt omdat onze
cursisten kerndoelen hebben en dat is dan één zwemslag.
Mocht u vragen hebben over het reilen en zeilen in een badje, vraag
het onze uurleiders !

Hieronder weer de agenda:
Vrijdagavond :
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
8-nov In het diepe zwemmen we met kleren aan
15-nov In het diepe zwemmen we met kleren aan
22-nov
29-nov
6-dec Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
13-dec
20-dec
27-dec geen zwemles
1-nov

Zaterdag:
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen
Zaterdag 9-nov In het diepe zwemmen we met kleren aan
Zaterdag 16-nov Afzwemmen, er is dan geen zwemles
Zaterdag 23-nov
Zaterdag

2-nov
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Zaterdag 30-nov
Zaterdag 7-dec Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Zaterdag 14-dec
Zaterdag 21-dec
Zaterdag 28-dec geen zwemles
Ook willen wij u (nogmaals) attent maken op de huisregels in de
zwembad:
!
Vaders kleden hun zoon/dochter om in de HEREN
kleedkamer, en moeders hun zoon/ dochter in de DAMES
kleedkamer.
!
In het Boerhaavebad mogen alleen de 1e en 2e kleedkamer
(vanuit het clubhuis gezien) gebruikt worden
!
In de Planeet gebruiken we kleedkamer 5 + 6 of eventueel de
kleine hokjes
!
Ouders blijven aan de kant, voor vragen kan aan het einde van
de les de uurleidster of zwemleerkracht geraadpleegd worden
!
Er wordt niet gerend in het zwembad.
Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u ook altijd terecht door een
mail te sturen naar: leszwemmen@dwt-haarlem.nl

1e plek bij zwemcompetitie
Door Michel
Bij de eerste ronde van de zwemcompetitie in Wormerveer hebben
we meteen laten zien dat onze 4e plek van het vorige seizoen geen
toeval is. We laten met deze eerste plek zien dat het ons serieus is om
te promoveren!
De 4 x 100m vrijeslag voor dames senioren zwommen we met twee
11-jarigen en één 13 jarige. Er was dus wat lengte verschil bij de
start, maar deze jonge dames 'verloren' maar 5 seconden t.o.v. de
andere ploegen. Dus dat hebben ze enorm goed gedaan en leeftijd
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zegt dus niks over hoe hard iemand kan zwemmen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, waarbij bijna iedereen
met twee persoonlijke records naar huis is gegaan en met heel veel
ere metaal (18 x goud, 8 x zilver en 6 keer brons). Eén keer was er
zelfs een 1,2,3 voor Emre, Miquel en Teije op de 100m wisselslag.
Ik kijk nu al weer uit naar de tweede wedstrijd in ons eigen zwembad
op 10 november. Aanwezig om 16 uur, inzwemmen om 16.30 en om
17 uur begint de wedstrijd. Kom ons aanmoedigen!

5 x 1e bij minioren wedstrijd
Door Michel
Bij de eerste minioren wedstrijd (voorheen speedo) is er op zondag
13 oktober 5 keer een eerste plaats behaald. Kenan haalde twee eerste
plaatsen (100m vrij en 100m rug). Sophie en Irvine waren allebij
eerste op de 100m vrijeslag. Ouassima haalde een eerste plek en
clubrecord op de 200m schoolslag. Ze verpulverde het clubrecord bij
de 12 jarigen met 8 seconden naar 3.14.74. Het oude record stond
sinds 1991. Daarnaast zwom ze een clubrecord op de 200m vrijeslag.
Ze verbeterde daar het clubrecord van Viki.
Op de 100m vrijeslag werd Kelvin tweede. Irvine en Kitha werden
allebij nog 3e. Kitha werd derde achter Ouassima op de 200m
schoolslag en Irvine werd nog derde op 100m schoolslag.

NJK Limiet voor Ouassima
Door Michel
Op zondag 20 oktober zijn we met een groot aantal selectie
zwemmers naar Eindhoven geweest. We gingen daar naar toe om een
aantal jonge zwemmers een toernooi gevoel te geven, zodat ze
kunnen wennen aan een NJK of Jaargang finale gevoel, met
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voorstart, electronische tijdwaarneming en zwemmen onder druk. De
oohs en aaahs waren niet van de lucht toen ze het zwembad binnen
kwamen, want het is een echt groot zwembad (zie foto).
Kenan zwom onbedreigd naar 3 x keer een eerste plek en verbeterde
naast twee records bij de 10-jarigen ook zijn eerste record bij de
12-jarigen. Hij zwom de 100m schoolslag in 1.27.13. Sorry Dennis je
bent je clubrecord kwijt die je in 1999 zwom.
Ouassima zwom een NJK limiet op de 50m vrijeslag. Ze zwom 30.33
op de 50m vrijeslag. Naast de limiet was het ook een clubrecord bij
de 12-jarigen. Daarnaast verbeterde ze de 50m schoolslag bij zowel
de 12-jarigen (stond sinds 1999) als de 14-jarigen (stond sinds 1993).
Ze zwom 39.12 op de deze afstand. Ze kan nu gaan kijken naar de
37.80 bij 16-jarigen die als sinds 1961 staat.
Naast goede tijden van Kelvin (38.57 op de 50m vrijeslag) en de
100m vrij van Kitha in 1.15.90, won Anouk ook nog de 100m
rugslag bij de dames.
Als laatste wil nog de clash tussen Bido en Zyco vermelden op de
50m vrijeslag. Bido startte in de verkeerde baan en nam een flinke
voorsprong, maar Zyco liet het zich niet op zich zitten en zwom nog
bijna het gat dicht, nadat hij bij het keerpunt meer dan een halve
lengte achter lag. Bido won in 28.81 en Zyco zwom 28.87.
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Waterpolo Spelregelmiddag
Wat is de spelregelmiddag?
Deze middag worden de regels uitgelegd van het waterpolo.
Frank Muijleart, trainer van de dames-selectie en Ton van Gemert,
een ervaren scheidsrechter, zullen in een leuke en duidelijke vorm
uitleggen wat er wel en niet mag.
Voor wie?
•
Pupillen onder de 11
•
Pupillen en Aspiranten onder de 13
•
Ouders van pupillen of aspiranten zijn ook van harte welkom
•
Nieuwe leden
•
Leden die vinden dat ze wel een opfrissing kunnen gebruiken
Wanneer?
Zondag 24 november van 14.45u tot 16.15u.
Dit is voorafgaand aan het Jeugdsportpas toernooi.
Waar?
In het clubhuis van DWT
Opgeven voor 17 november & vragen
roselijnverbruggen@gmail.com

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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14 th Arena European
Masters Championships
1 t/m 6 september 2013
Door Corine Kalbfleisch
Meer dan een jaar waren enige masters er al voor het trainen. Dit
bovenvermeld kampioenschap in ons eigen Nederland. Binnen
D.W.T. werden plannen gemaakt vooral door Yvette. In januari werd
een huisje gereserveerd op de Kempervennen en de zwemmers
gingen serieus trainen en limieten halen.
Op maandag 2 september was het dan zover. Yvette haalde eerst
Corrie en Wouter af en daarna mij om half zes in de morgen.
Eerstgenoemden gingen mee als tijdwaarnemers en Yvette en ik
moesten zwemmen. Om zeven uur arriveerden wij bij het bekende
Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion. Wij gingen ons inchecken.
Corrie moest meteen om acht uur jureren. Yvette, Wouter en ik
hadden tijd over om koffie te drinken en kennissen te ontmoeten. Het
was heel druk met een deelname van zo'n 5.200 zwemmers uit 34
landen. Behalve zwemwedstrijden waren ook kunstzwem en
schoonspringwedstrijden. In de loop van de morgen moesten Yvette
en ik de 400 m. vrije slag zwemmen. De series begonnen met de
oudste deelnemers. Dames en heren gescheiden. Goed begin is het
halve werk. Ik zwom 10 sec van mijn tijd af op deze 400 m. Met een
tijd van 7.16,44 min, behaalde ik een 10e plaats in de
leeftijdscategorie 60+. Ook Yvette zwom een prima tijd van 5.56,94
min bij de D 30+. In het begin van de middag hebben Corrie, Yvette
en ik boodschappen gedaan. Wouter moest in de middag jureren.
Omstreeks vier uur arriveerden wij bij ons huisje in park
Kempervennen van Center Parks. Het huisje had alle comfort en het
was gezellig om met een paar zwemmers enige dagen "op vakantie"
te zijn. Eerst hadden wij onze spullen en boodschappen opgeruimd en
daarna ging Yvette de maaltijd bereiden.
Vanwege het heerlijke weer aten wij buiten. 's Avonds kwamen
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Annette en Katherine een nachtje slapen, want zij deden mee het het
synchroonzwemmen duetten. Zij zwommen op zondag en dinsdag.
Deze avond bleef het lang gezellig.
Dinsdag moesten Wouter en Carrie vroeg uit de veren om te klokken
en de dames van het synchroonzwemmen gingen iets later weg.
Yvette en ik konden rustig ontbijten want de 50 m. schoolslag stond
rond het middaguur op het programma. Eerst keken we naar het
synchroonzwemmen in het schoonspringbad. Later in de week waren
hier schoonspringwedstrijden. Annette en Katherine hebben enorm
hun best gedaan. In het begin van de middag heb ik met Yvette de 50
m. schoolslag gezwommen. Inmiddels was Michel gearriveerd en is
een paar uurtjes geweest. Michel heeft de 100 m. vlinderslag
gezwommen. Rond half vier ging hij weer terug naar Haarlem voor
de training van D.W.T. Ook wij reden met de pendelbus naar het
Center Parks. Corrie bereidde het eten en de avond was weer heel
gezellig. Yvette ging naar 'n vriendin van "de Bron". Wouter was laat
thuis van het jureren.
Woensdags, de derde zwemdag ging Corrie het eerst weg om te
jureren, 'n Uurtje later stond ik op en na het ontbijt reed ik met de
pendelbus naar het zwemstadion. Yvette arriveerde drie kwartier
later. Intussen was Peter gekomen om zijn 50m. rugslag te
zwemmen. Om twaalf uur zwom ik mijn 100 m. schoolslag en Yvette
was ± 40 min. later aan bod.
Wij waren tevreden over onze tijden. Vrij vroeg reden we met de
auto van Peter terug naar het Center Parks. Deze vrije middag zijn
Peter, Yvette en ik naar het subtropisch zwembad geweest. Even
relaxen in het warme water!. Corrie was nog aan het jureren met
Wouter. Yvette ging 's avonds nog naar een juryvergadering.
Donderdag was 'n rustdag voor Yvette en voor mij. Corrie en Wouter
gingen op tijd naar het zwembad. Yvette besteedde haar dag om
heerlijk te relaxen in de sauna. Peter moest in de loop van de dag de
50 m. vlinderslag zwemmen. Met hem ben ik meegegaan om hem
aan te moedigen. Hij had gelukkig 'n goede tijd gezwommen. Ik heb
in het trainingsbad heerlijk gezwommen. 's Middags waren we vroeg
terug in ons huisje en we hebben enige spelletjes gedaan want
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inmiddels was Yvette ook weer terug. 's Avonds hebben we
pannenkoeken gegeten en wij zijn naar een gezellige avond geweest.
Na de wedstrijd is Corrie met de trein naar huis gegaan.
De vrijdag was wel de drukste dag van de week. Wouter en ik
stonden om kwart voor zes op. Wouter moest vroeg jureren en ik
moest in de 6e serie de 200 m. schoolslag zwemmen. Daarvoor heb
ik 30 min. ingezwommen in het wedstrijdbad.
Om half negen stond ik op het startblok. Inmiddels waren Yvette en
Peter gearriveerd. Mijn race op de 200 m. ging super; 5 sec. van mijn
inschrijftijd! Yvette zwom deze afstand iets later in de ochtend. Hoe
later op de dag hoe drukker het werd, want de 50 m. vrije slag was
heel spannend. Het hoogtepunt van de dag was dat Inge de Bruijn
meedeed op deze afstand. Inge heeft in haar lange zwemcarrière
diverse Olympische Medailles gewonnen. Vandaag zwom ze 26,64
sec. goed voor een Eur. Master Record D 40+. Wij hebben haar
gezien en later ontmoet op het buitenterrein. Heel bijzonder. Ook ik,
in dezelfde baan als Inge, en later Yvette en Peter hebben zo snel
mogelijk de 50 m. vrije slag gezwommen.
Nadat we klaar waren met zwemmen, hebben wij nog heel gezellig
vermaakt op het buitenterrein. We spraken nog enige kennissen en er
zijn foto's gemaakt. Omstreeks vier uur reden Peter en ik terug naar
Haarlem en Yvette en Wouter bleven nog een dag in Eindhoven. Op
zaterdag werd de Open Water wedstrijden over 3 KM. gehouden.
Vroeg in de avond werd ik door Peter thuis afgezet.
Het was een grandioze week, heel gezellig en heel sportief. Een week
om nooit te vergeten!

De uitslagen van het E.M.K.
Yvette, D 30+:
400 m.
vrije slag
50 m.
schoolslag
100 m.
schoolslag
200 m.
schoolslag
50 m.
vrije slag

tijd:
in 5.56,94 min.
in 0.41,57 min.
in 1.31,06 min.
in 3.16,89 min.
in 0.32,25 min.

plaats:
25e pl.
19e pl.
20e pl.
17e pl.
32e pl.
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Corine, D 60+:
400 m.
vrije slag in 7.16,44 min.
50 m.
schoolslag in 0.48,63 min.
100 m.
schoolslag in 1.52,46 min.
200 m.
schoolslag in 4.11,09 min.
50 m.
vrije slag in 0.39959 min.
Peter, H 25+:
50 m.
vlinderslag in 0.30,83 min.
Michel, H 30+:
100 m.
vlinderslag in 1.16,92 min.

10e p1.
13e pl.
15e pl.
12e pl.
23e pl.
56e pl.
27e pl.

Uit het HaarlemsDagblad

Zuyderzee Masters Circuit
te Zwolle.
Door Corine Kalbfleisch
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, zowel voor de competitie als
voor het bovenvermeld circuit. Op zaterdag 5 oktober 2013 haalde
Michiel mij met de auto af om naar Zwolle te reizen. De wedstrijd
werd gehouden in het nieuwe zwembad "De Vrolijkheid". Dit
8-banenbad (25 m.) voldoet aan alle wedstrijdfaciliteiten. De
organisatie was in handen van "Swol 1894". De aanvang van het
inzwemmen was om 13.00 uur. Het was enorm druk. Gezellig was
het om elkaar weer te ontmoeten na het E.M.K. te Eindhoven. De
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start van de le serie was om half twee.
Er werd hard gezwommen voor de punten voor de diverse
klassementen. Michiel en ik gingen in dezelfde serie een spannende
strijd aan op de 100 m. vrije slag. Het verschil was 11661 klein.
Omstreeks 17.00 uur waren de wedstrijden afgelopen en ruim
anderhalf uur later zette Michiel mij thuis af.
Het was een fijne, sportieve dag.

De uitslagen waren:
Michiel H 50+:
100 m.
vrije slag
200 m,
rugslag
200 m.
schoolslag
Corine D 60+:
50 m.
schoolslag
100 m.
vrije slag
200 m.
rugslag

in
in
in

1.29,26 min.
3.42948 min.
3.51,24 min.

9e pl.
4e pl.
6e p1.

in
in
in

0.47,61 min.
1.28,98 min.
4.10,88 min.

2e pl.
2e pl.
le pl.

Van de polocommissie,
Dit keer in het clubblad hebben we wederom een aantal
krantenknipsels uit het Haarlems Dagblad over de afgelopen
wedstrijden van Heren 1. De heren kunnen wel wat puntjes gebruiken
dus komt allen hen aanmoedigen de komende wedstrijden!
Dan een tweetal data om niet te vergeten:
Zondag 3 november organiseren Roselijn en Mascha het
minipolotoernooi 2013. Dit toernooi is weer terug van weggeweest,
maar wij hebben dit seizoen weer een DWT minipoloteam dat ons op
het toernooi gaat vertegenwoordigen.
Op zondag 24 november zal er een spelregelmiddag plaatsvinden.
Meer info over deze evenementen lees je hieronder.
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Verder hebben Iris Pethke en Maegan Muylaert een stukje
geschreven over het Snippentoernooi dat in augustus heeft
plaatsgevonden. Veel leesplezier!

Uit het Haarlems Dagblad
14-10-2013

7-10-2013

28-10-2013

Minipolotoernooi
Kom zondag 3 november naar zwembad de Planeet!
Van 14.30u tot ongeveer 17.30u zullen er ontzettend spannende en
leuke wedstrijden plaatsvinden!
Minipolo is waterpolo voor de beginnende jeugd en wordt gespeeld
op kleine velden.
Er zijn 2 leeftijd categorieën: 1 poule voor kinderen van 6/7 jaar en 1
poule voor kinderen van 8/9 jaar.
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Onze eigen DWT minipoloers zullen natuurlijk ook deelnemen aan
ons toernooi. Wij wensen hen alvast veel plezier!
Lijkt het je leuk en ben je nieuwsgierig geworden kom dan kijken of
kom gezellig aanmoedigen!

Snippen toernooi 2013
Ik vond het een top weekend echt super gezellig. Zaterdag was het
wel een beetje vroeg
opstaan maar toen we bij
het zwembad aan
kwamen, was ik het
allang weer vergeten.
Het was daar al erg
gezellig. Er stonden al
allemaal tenten op. Toen
moesten wij onze tenten
nog opzetten… helemaal
niemand had een
oppompper dus gingen
Maegan en ik met de
mond opblazen.
Gelukkig kwam er een
meneer aan waarvan we
de pomp wel mochten
lenen. Toen kwamen
Dolf en Sanne aan, dat
was wel echt even
gezellig. Later moesten
de <13 spelen, ze
hadden jammer genoeg
Op de grond liggen met Sanne, Maegan niet gewonnen. Daarna
en Janna
moesten wij (<15) en we
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hadden wel gewonnen met 3-0. Derest van de dag hebben we nog een
paar wedstrijden gespeeld en lekker gechilld bij de tenten met z'n
alle. In de avond gingen we voor de Jumbo patat eten en daarna naar
de disco. De disco was wel een beetje saai maar we gingen met de
club De Snippen een beetje rondhangen. De volgende ochtend ( de
dag dat we weggingen) was het heel erg koud. We hebben een
geslaagd weekend gehad met ze alle, we zijn als derde geëindigd van
de <15. Door Iris en Maegan.

Patat gegeten en nog even een fotootje!
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Najaarsactie DWT clubkleding

DWT tas:
€ 26,75

DWT shirt:
€ 11,30

DWT short:
€ 8,50 zonder
€ 16,95 met zakken

Laatste kans voor de prijsverhoging om je DWT clubkleding te
kopen! (vanaf 1 januari 2014 verhogen de prijzen i.v.m. de 21%
BTW)
Bestellen doe je zo:
•
Mail de gewenste artikelen (inclusief juiste maat) naar
yvetteroozen@gmail.com (in de bijlage treffen jullie de maten
per artikel aan)
•
Vermeld naam, telefoonnummer en sporttak.
•
Maak het totale bedrag over naar rekeningnummer 1317.27.257
t.n.v.
•
Y.T. Roozen onder vermelding van "DWT Najaarsactie en naam
(kind)".
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•
•
•

Vooraf betalen verplicht.
Sluitingsdatum voor bestellen: vrijdag 15 november 2013
Ophaalmoment van de kleding: vrijdag 29 november tussen
18-20 uur in het clubhuis van DWT.

Mooi moment voor de feestdagen om de kleding te schenken!!!
Na 1 januari 2014 kan je zelf bij Oosterbaan je spullen bestellen en
reken je ook zelf met hen af (incl verzendkosten). www.oosterbaan.nl

De sint bij
DWT
De Sint heeft via de postpiet laten
weten dat hij ook dit jaar weer naar
Haarlem komt
Ook heeft hij tijd om een huis
bezoek te brengen bij de kleintjes
van DWT
Heeft u daar interesse in laat het dan
tijdig weten
Dan kunnen wij met uw wensen omtrent het bezoek rekening houden
Informatie over het bezoek via de mail van de postpiet.
hans.zuiderduin@gmail.com
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Activiteitenkalender 2013-‘14
Oktober 2013

November 2013

December 2013

3: Kopij inleveren

6: Kopij inleveren

4: Kopij inleveren
9:herenoverleg
10:damesoverleg

3: minipolotoernooi
17:Bestuur & W A
vergadering
Herfstvakantie:externe
activiteit
13:jeugdsportpastoernooi
?:spelregelmiddag

16 afzwemmen
17:spelregelmiddag voor
aspiranten onder
11,13,ouders en
nieuwkomers.
21: Bestuur & JREZ
vergadering
24:jeugdsportpastoernooi
24 Sinterklaas
30 sinterklaas

19: Bestuursvergadering
Kerstvakantie:trainingsda
g
21:16+kerstfeest
22:kerstfeest

Januari 2014

Februari 2014

Maart 2014

1:Kopij inleveren
3:poloboekje
4:zwemfeest

5:kopij inleveren
2:jeudsportpastoernooi
15:polofeest
20:Bestuur en W E
vergadering

5:Kopij inleveren
8:afzwemmen
20:Bestuursvergadering

16 :Bestuursvergadering
23:VZ overleg

April 2014
2:Kopij inleveren
7:herenoverleg
8:damesoverleg
8:inspraakavond jeugd
12:sportgala
19:ALV 83 ste.
24:Bestuursvergadering
20-21 Paastoernooi

Mei 2014

Juni 2014
4:Kopij inleveren

30-4:Kopij inleveren

7-8 Pinkstertoernooi

15:Bestuursvergadering

14:afzwemmen
19:Bestuursvergadering
26: VZ overleg
Eind juni :100x100
Juni:clubkampioenschapp
en
27-28-29:jeugdkamp

?:minipolo-uitje

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)
# Ineke Rohling
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: Marieke Muntinga-Scharp
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

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.

© Zwemvereniging De Watertrappers
www.dewatertrappers.nl
www.dwt-haarlem.nl

