
De Waterdroppels

Januari  2014



De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële
t i j d s c h r i f t  v a n  de  H a a r l e m s e
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en verschijnt tien keer per jaar.

In dit nummer:

Wijziging drank- en horecawet. . . . . . . . 2

Spelregelmiddag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

DWT Pubquiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kerstfeest voor de jeugd. . . . . . . . . . . . . 8

Kerstfeest2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Serious Request 2014.. . . . . . . . . . . . . . 11

Leszwemmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sophie vlindert naar Clubrecord. . . . . . 14

Clubrecord 200m rugslag Miquel. . . . . 18

Clubrecord Ouassima.. . . . . . . . . . . . . . 18

Kenan heeft alle clubrecords bij de 10-

jarigen in zijn bezit.. . . . . . . . . . . . . . . . 19

Van de polocommissie. . . . . . . . . . . . . . 19

Uit het Haarlems Dagblad

Activiteitenkalender 2014. . . . . . . . . . . 22

Informatie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nummer 1 -jan. 2014

Jaargang 74

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis

Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt

samengesteld door en voor 

DWT'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

DWT websites:
www.dwt-haarlem.nl

www.dewatertrappers.nl

Cover foto:
Kerstfeest voor de jeugd

tot er met 15 jaar



  2

De redactie en al haar
medewerkers wensen iedereen

een heel fijn en sportief 

2014

Wijziging drank- en
horecawet
 
Zoals de meeste van jullie wel zullen weten is per 1 januari 2014 de
drank- en horecawet aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn dat
er aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mag worden verkocht.
Ook maakt de wet geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische
drank en sterke drank. Bij overtreding van deze wet is zowel de
jongere zelf als het clubhuis, in ons geval, strafbaar.  Bij DWT leven
wij de drank-en horecawet altijd striks na en het spreekt dan ook voor
zich dat dit ook zal blijen gebeuren na 1 januar 2014.

Mochten hier vragen en/of opmerkingen over zijn dan horen wij dit
graag (clubhuis@dwt-haarlem.nl).

Namens de clubhuiscommissie
Mieke Goedkoop



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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Spelregelmiddag

Waterpolo is een ontzettend leuk spel, maar heeft net zoals elk spel
regels.
In november hebben de aspiranten, pupillen en de ouders een
spelregelmiddag gehad.

Deze werd gegeven door Ton van Gemert, een ervaren scheidsrechter
en keeper van Heren 3 en door Frank Muylaert, trainer van de
damesselectie, coach van dames 1 en speler in Heren 3.
Deze middag was zeer leerzaam en erg gezellig; zo kwamen de
spelletje petje op, petje af en ren je rot voorbij. Ook werden de
gebaren die een scheidsrechter maakt aan bod, zodat je precies weet
wat je moet doen. En dat je weet (ook al ben je het er helemaal niet
mee eens)de scheidsrechter heeft altijd gelijk! Een voorbeeld. De 
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scheidsrechter zegt: ik zie hieronder een poes……………..’ Heb je
lang genoeg gekeken naar de hond, draai nu dan maar het plaatje om
:)

De middag werd afgesloten met een wedstrijdje zoals het in het echt
gaat; het streng controleren van de nagels horen daar ook bij.
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Er werd gekeken of je echt goed had opgelet en zo kwamen er ook
spelsituaties voor die ze eerder die middag besproken hadden. Het
toernooi werd af gesloten met strafworpen en vrijzwemmen. Jongens
en meiden, jullie hebben het fantastisch gedaan!

Hier nog even een paar heel belangrijke regels!
• Je mag een ander niet duwen, slaan of onder water duwen.
• Je mag de bal niet onder water houden.
• De bal met 1 hand pakken en gooien.

Wil je alle spelregels doorlezen, kijk dan op:

http://www.knzb.nl/knzb/reglementen

http://www.knzb.nl/knzb/reglementen/reglementen_per_01_09_2013__laatste_versie_/


DWT Pubquiz
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Kerstfeest voor de jeugd

Hoera, kerstvakantie! Om deze in te luiden organiseert DWT elk jaar
een kerstfeest om alle kinderen te belonen voor hun inzet en harde
trainen. Alle kinderen van het wedstrijdzwemmen, junior pro,

synchroonzwemmen en
waterpolo mochten
komen.  Vriendjes ,
vriendinnetjes, broers
en zussen waren ook
van harte welkom.
Totaal waren er wel 70
kinderen!
Dit jaar gingen we
bowlen en omdat er
zoveel inschrijvingen
waren, moesten wij ons

verdelen over twee
bowlingcentra. Maar
daar werd de pret niet
minder om! Er werd
lustig op los gebowld,
zeer fanatiek! Gelukkig
dat de waterpoloërs
keurig onderhands
g o o i d e n  e n  n i e t
bovenhands.
Bij terugkomst in het
clubhuis stond er
limonade en wat lekkers
voor ze klaar. En daarna kon er gezwommen worden en was er disco
zwemmen in het recreatiebad. Wat een energie hebben de kinderen
toch, anderhalf uur hebben ze zich vermaakt.
Na het zwemmen waren de tafels gedekt, de jongere konden aan tafel
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en de oudere mochten
aan de statafels eten.
Het kerstdiner bestond
uit patat, frikadel en/of
een kroket met jawel:
komkommer. En geloof
het of niet alle 30
komkommers zijn op,
net zoals de 25 kilo
patat !  Bowlen en
zwemmen maakt je
hongerig.

Na het eten was er weer
genoeg energie voor
een spontaan dansje,
limbo dansen en een
mega stoelendans. Het
was een super feest,
blije en toch wel wat
vermoeide kinderen
werden op gehaald door
hun ouders. Wij vonden
het reuze gezellig en
volgend jaar gaan we er
weer een feestje van
maken.
Iedereen die heeft geholpen heel erg bedankt voor jullie inzet; alle
ouders die hebben gereden naar en van de bowlingbaan, Sabine,
Yvette, Michel, Miranda, Annemieke, Carola, Lloyd, Paul, Thijs,
Johannes, Mitchel, David, Mascha en niet te vergeten onze
jeugdsponsor JVL Administraties en VVE beheer die mede mogelijk
heeft gemaakt dat we konden feesten.
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Kerstfeest2

Op zondag 22december was
het kerstfeest van DWT
voor de kindertjes onder 16
het was heel leuk. Het
begon allemaal met bowlen
omdat er zo veel mensen
mee wouden moesten de heele kleine kinderkes naar de zoete inval
en de iets grotere kinders naar de bisonbowling. Ik persoonlijk was
niet super goed maar het was wel heel gezellig en ik heb wel het idee
dat iedereen het super leuk vond dus dat komt goed uit.
Daarna gingen we zwemmen en na het zwemmen mochten we eten
de altijd geliefde patat was weer geweldig maar een beetje jammer
dat de grotere mensjes moesten staan (ik hoor daar dus jammer
genoeg bij). Tijdens het eten werd er een film op gezet en daarna was
er disco. Het was heel leuk.

Dit meesterlijke stukje is geschreven door Maegan Muijlaert.
Dag!
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Serious Request 2014
Grote Markt Haarlem

De Glazen Huis actie van 3FM is alweer ten einde.
Het was weer een mooie editie en Leeuwarden is mooi op
de kaart gezet. Volgend jaar is Haarlem aan de beurt.
DWT neemt samen met andere zwemverenigingen uit de
buurt het initiatief voor een grote gezamenlijk actie.

Wij zoeken DWT-ers, die het leuk vinden om het
evenement te dragen. Dat wil zeggen, de basis ervan. Je
helpt gedurende het jaar 2014 met het opzetten van de
actie en het promoten ervan.

Ben jij 16 jaar of ouder en zie jij dit zitten?
Bel Yvette: 06-52315233
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Namens alle zwemjuffen en meesters
wensen we iedereen een
SPETTEREND 2014 !

Hieronder weer de lijst met belangrijke data:
Vrijdag 
Vrijdag 10-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Vrijdag 17-jan
Vrijdag 24-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Vrijdag 31-jan
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in
het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 7-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Vrijdag 14-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 21-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 28-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan

Zaterdag
Zaterdag 4-jan Zwemfeest 
Zaterdag 11-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Zaterdag 18-jan
Zaterdag 25-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Zaterdag 1-feb
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag, in
het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 8-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Zaterdag 15-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Zaterdag 22-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan

Voor vragen, opmerkingen of andere belangrijke zaken kunt u altijd
mailen naar:
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Sophie vlindert naar
Clubrecord
Door Michel.

In Den Haag is een nieuw zwembad gebouwd en er zit een
zwemtopsport vereniging, die heel erg hard spijkert aan het
verbeteren van de mentale gesteldheid.  Begin december plaatsten zij
op zwemkroniek een bericht over een wedstrijd, waar mentale,
tactiek en conditionele aspecten er toe doen. Dus niet even een paar
baantjes hard zwemmen. Nee, echt nadenken over strategie. Ik dacht
dit is echt iets voor Kenan, Sophie en Irvine. Dus zo gedacht en
Yvette gemaild en zo de uitnodiging de deur uit. En meteen antwoord
dat ze mee wilden doen. Zo gingen we met een goed gevoel op weg
op zaterdag 21 december waar de zwemmers in de ochtend de series
en in de middag de finales zouden gaan zwemmen.
In de ochtend zwom Kenan in de eerste serie meteen naar een nieuw
clubrecord/kringrecord op de 100m schoolslag (1.26.80). Daarna
waren Irvine en Sophie aan de beurt op de 100m vrijeslag. Zij
zwommen met een opdracht. Ze moesten iets rustiger beginnen om te
kijken waar ze uitkwamen. Ze kwamen daardoor zo 2-3 seconden
boven hun normale tijd uit, omdat ze toch iets te langzaam waren
vertrokken. Niet erg, maar wel een leerzame les hoe je ook anders
een race in kan delen.
Direct er achteraan kwam er voor Sophie, Kenan en Irvine de
belangrijkste race eraan, namelijk de 100m vlinderslag. Kenan moest
onder de 1.29.50 zwemmen voor het allerlaatste clubrecord dat hij
nog niet in zijn bezit had bij de 10-jarigen ( Ja je leest het goed. Alle
clubrecords!). Hij verpulverde het record met verve in een goede
technische race zwom hij 1.21.38 op de 100m vlinder. Irvine zwom
in zijn kielzog naar 1.32 en dat is ook een zeer goede tijd. Hier mee
hoort Irvine bij de beste 30 vlinderslag zwemmers van Nederland.
Sophie zwom in de race erna, de race van haar leven (in haar korte 10
jaar- ze was net 3 dagen 10 geworden). De week ervoor bij de
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minoren wedstrijd zwom ze naar 1.37 op de 100m vlinderslag
gezwommen en kreeg ze het belegen record 1.34.70 van Antionette
Janus uit 1974 in het vizier. Vandaag dacht ze: "Ik ga dit record uit
1974 uit de boeken zwemmen!" Ze stond heel erg gefocust aan de
start en meteen liet ze zien dat het haar menens was. De eerste 25m
zwom ze 8-tiende sneller, de tweede 25m zwom ze 3-tiende sneller
(bij elkaar opgeteld zwom ze 43.10, wat een verbetering is van haar
50m persoonlijk record). En zo ging ze ook door op de derde 25.
Weer 9-tiende sneller, maar in de laatste 25m liet ze zien dat ze het
record echt wilde hebben. Ze zwom in de laatste 25m maar liefst 2
seconden sneller op deze baan dan de week ervoor. Haar eindtijd
kwam op 1.33.02 terecht. Persoonlijk record met 4 seconden en
clubrecord met 1.7 seconde verbeterd. Trotste moeder, trainer en
dansje van vreugde van bij Sophie toen ze uit het water kwam en
hoorde dat ze het clubrecord heeft verbeterd!

Direct
e r
achter
a a n
k wam
d e
5 0 m
vrijesl
a g
v o o r
z e .
D a a r
was de

koek een beetje op en zwommen de heren en dame een halve seconde
boven hun persoonlijk record.
Nu was het wachten op de finales. Zouden ze erbij zitten? Het was
een ingewikkelde manier om het uit te rekenen, maar naar één keer
fout werden de juiste jongens en meisjes omgeroepen voor de finale.
Kenan en Sophie hoorden bij de beste acht en mochten finale
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zwemmen. Irvine was net 9e en mocht helaas niet mee doen. Echt
balen voor hem.
Na de uitleg werden de zwemmers in het donker opgeroepen met een
spotlight in hun gezicht om naar de start te gaan voor hun finale
races. Daar stonden de 8 zwemmers achter de startblokken voor hun
mentale, conditionele en tactische race.
De races werden als volgt gezwommen:
Via loting werd een zwemslag bepaald, dan moeten de 8 zwemmers
klaar voor de start staan en na het "Op uw plaatsen" moeten ze 10
seconden hun concentratie vasthouden totdat het startschot klinkt en
dan volgde 50m in de gelote slag. De laatste zwemmer valt steeds af
en mag de loting verrichten voor de volgende slag. Totdat er twee
zwemmers overblijven, die dan de daadwerkelijke finale tegen elkaar
zwemmen. Je begrijpt dus dat je tactisch moet zwemmen (steeds één
na laatste worden) om geen energie te verspillen.
De zwemslag werd door Hinkeling Scheuder (Olympisch Kampioen
en oud wereld recordhouder op de 100m wisselslag) geloot en die
was voor Kenan en Sophie borstcrawl. Kenan zwom makkelijk mee
en Sophie werd 7e. Zij mochten blijven en zo konden ze weer gaan
staan voor ronde 2. Nu werd er vlinderslag gegooid. Dat was gunstig
voor Sophie. Zo overleefde ze weer een rondje. Voor ronde 3 werd er
schoolslag gegooid en dat was niet zo gunstig. Sophie werd 6e en
viel af. Zij gooide vlinderslag voor ronde 4. Kenan bleef makkelijk in
de serie aan kop. In rond 5 en 6 weer vlinderslag, zo had Kenan al
weer 4x vlinderslag gezwommen, maar nog steeds was hij in de race
en mocht hij de uiteindelijke finale zwemmen tegen Bryan
Agterdenbos (snelste zwemmer van de jaargang 2002 en één jaar
ouder dan Kenan). Kenan hoopte op schoolslag, dan zou hij nog een
kansje hebben. Maar helaas werd het weer vlinderslag! Dus voor de
5e keer vlinderslag. Daar bleek Bryan toch echt een stuk sneller,
maar niettemin mocht Kenan bij het uit het water komen een beker in
ontvangst nemen voor de tweede plaats. Super top gedaan!
Na deze race konden we rustig gaan kijken bij de overige finales en
zijn Kenan en Sophie nog op de foto geweest met Hinkelien.



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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Clubrecord 200m rugslag
Miquel Klooster
Door Michel

We zijn met een klein ploegje naar de minioren wedstrijd geweest in
Zaandam op 15 december. Daar stonden vandaag zware afstanden op
het programma. Voor Miquel was dit een aardje naar zijn vaatje.
Voor Miquel is het het hoe zwaarder hoe beter. Hij kon vandaag zijn
hard ophalen met 200m rugslag en 200m vlinderslag. Als eerste was
daar de 200m rugslag. In een zeer goed opgebouwde race zwom hij
naar 2.48.53. De eerste 100m ging in 1.23 en de 2e 100m ging in
1.25, dat is zeer knap als je bekijkt dat zijn persoonlijk record op de
100m 1.21 is. Met zijn 2.48.53 zwom hij het oudste nog staande
record uit de boeken. Jeroen Muylaert zwom in 1972!!!! 2.55.70  bij
de 12-jarigen. Miquel verbeterde het oude record met 8 seconden.
Ook hier stond een trotse moeder en trainer langs de kant.
Bij deze wedstrijd zwom Kenan op de 50m vlinderslag een nieuw
clubrecord 0.35.81 en op de 100m schoolslag zwom hij naar 1.28
(ook eerste). Sophie behaalde een 2e plaats op de 100m vlinderslag
en Irvine haalde ook een tweede plaats op dezelfde afstand.

Clubrecord Ouassima bij
limietwedstrijd Purmerend

Bij de limietwedstrijden in Purmerend op 8 december heeft Ouassima
het 100m schoolslag record verbeterd. Ze zwom 1.28.04, waar het
oude record op 1.28.10 staat. Zo heeft ze nu alle schoolslag records
in handen. Ze heeft dit seizoen de 50, 100 en 200m schoolslag, 50 en
200m vrijeslag en 50m rugslag verbeterd.
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Kenan heeft alle clubrecords
bij de 10-jarigen in zijn bezit

Kenan heeft dit en vorig seizoen zijn best gedaan om Yvette bezig te
houden. Hij heeft in laatste 1,5 jaar alle clubrecords in zijn handen
gekregen bij de 10-jarigen. Daarnaast heeft hij ondertussen ook al
drie clubrecords in handen bij de 12-jarigen (50 en 100m schoolslag
en 100m wisselslag).

Van de polocommissie

Beste DWT'ers,

Allereerst wil ik jullie allen een gezond, sportief en gelukkig 2014
wensen! Een nieuw jaar is begonnen en dat betekent ook het begin
van de tweede competitiehelft van dit seizoen. Uiteraard is het einde
van 2013 bij DWT mooi afgesloten met een geslaagd en druk
bezocht kerstfeest. Maegan heeft daar een meesterlijk stukje over
geschreven.

In de tweede week van januari zullen de teams vol goede moed aan
de trainingen beginnen. Na de inkakker van de afgelopen weken hoop
ik dat het zwembad net zo druk bezocht zal worden als het kerstfeest.
Vooral de dames hebben hun rust gepakt, omdat zij bijna heel
december geen wedstrijden hadden. Maar ik neem aan dat na al die
kerstdiners, olieflappen en appelbollen de plonsbak massaal
getrotseerd gaat worden. 
 
Hoe staat het er eigenlijk voor bij DWT? De tussenstand ziet er als
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volgt uit:

< Pup <11 staat 3e van de 12. Ga zo door en zet 'em op!
< Pup <13 staat 6e van de 11. 
< Asp <15 staat 3e van de 10. Keuring in de top 3.
< Asp <17 staat 1e van de 10. Het combi-team met ZV Haerlem

staat 6 punten los. Keep up the good work!
< Dames 1 staat 7e van de 11. De top 5 is haalbaar.
< Dames 2 staat 11e van de 12. In ieder geval van die nul af door

de winst op Noordkop. Hak ze de komende helft weer in de
pan!

< Heren 1 staat 12e van de 12. Tegen ZV Hoorn kunnen nog
puntjes gepakt worden. Na die spannende wedstrijd met gelijke
stand is er sowieso nog hoop.

< Heren 2 staat 7e van de 10. Met een gelijkspel tegen de
nummer 1 zou het toch leuk zijn deze helft voor de winst te
gaan en te eindigen in de top 5.

< Heren 3 staat mooi bovenaan. Ga zo door!
< Heren 4 staat 8e van de 10, maar ook hier is een top 5 mogelijk.

Het zijn maar 2 punten verschil met de nummer 5.
< Heren 5 staat ook 8e van de 10. Houd de moed erin!

Op moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan het
poloboekje. We verwachten dat deze op de nieuwjaarsborrel op 5
januari klaar zal liggen in het clubhuis.

Hieronder alvast de eerste wedstrijden van januari:

Zaterdag 11 januari Baddienst: Sabine/Annette
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
33199 MW.D2A Pup <13 ZV Haerlem, d1 18:45 Giselle, Sabine, Annette -

32830 MW.CGA Asp <15
De Ham, combi
cg2

19:25 Dames 2 -

34379 MW.DA1 Dames 1 ZV Haerlem, 2 20:10 Dolf, Danny, Carolina

34832
MW.DA4
A

Dames 2 Aquafit, 1 21:00 Dames 1 -

35948 MW.HE4 Heren 4 DAW, 4  21:45 Dames 2 -
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Zaterdag 18 januari Baddienst: David
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
33828 MW.E2A Pup<11 De Reuring, e1 18:45 Heren 2 Wiebe
1255 B.H3B Heren 1 DAW, 1 19:20 Heren 5 -
35172 MW.HE2A Heren 2 AZVD, 1 20:35 Heren 1 -
35856 MW.HE4C Heren 5 Aquarius, 2 21:20 Heren 2 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
34837 MW.DA4A KZC 1 Dames 2 Beverwijk (Sportf. Bad) 18:40
35952 MW.HE4D VZV 4 Heren 4 IJmuiden (De Heerenduinen) 19:20
35357 MW.HE3A VZV 3 Heren 3 IJmuiden (De Heerenduinen) 20:05
34382 MW.DA1 De Snippen 1 Dames 1 Amstelveen (De Meerkamp) 20:20

Zondag 19 januari
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
32297 MW.B2A De Amstel, b1 Asp <17 Mijdrecht (Het Veenweidebad) 19:15

Dan wil ik dit stukje afsluiten met een aankondiging voor het
jaarlijkse polofeest dat zal worden gehouden op zaterdag 15 februari
met het thema VALENTIJN. Wederom zal er een pub-quiz worden
gehouden. KOMT ALLEN!

Nogmaals een heel gelukkig 2014 en veel succes met de tweede
competitiehelft,

Namens de polocie,
Sabine Govers
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16-12-2013

4-11-2013 11-11-2013 25-11-2013

9-12-2013

Uit het Haarlems Dagblad

Activiteitenkalender 2014
Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014
1:Kopij inleveren 5:kopij inleveren 5:Kopij inleveren
3:poloboekje 2:jeudsportpastoernooi 8:afzwemmen
4:zwemfeest 15:polofeest 20:Bestuursvergadering

16 :Bestuursvergadering
20:Bestuur en WE
vergadering

23:VZ overleg

April 2014 Mei 2014 Juni 2014
2:Kopij inleveren 4:Kopij inleveren
7:herenoverleg
8:damesoverleg

30-4:Kopij inleveren 7-8 Pinkstertoernooi

8:inspraakavond jeugd 15:Bestuursvergadering 14:afzwemmen
12:sportgala 19:Bestuursvergadering
19:ALV 83 . 26: VZ overlegste

24:Bestuursvergadering Eind juni :100x100
20-21 Paastoernooi Juni:clubkampioenschappen

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



© Zwemvereniging De Watertrappers

www.dewatertrappers.nl

www.dwt-haarlem.nl

http://www.dewatertrappers.nl
http://www.dwt-haarlem.nl

	Wijziging drank- en horecawet
	Spelregelmiddag
	DWT Pubquiz
	Kerstfeest voor de jeugd
	Kerstfeest2
	Serious Request 2014
	en 
	Sophie vlindert naar Clubrecord
	Clubrecord 200m rugslag Miquel Klooster
	Clubrecord Ouassima bij limietwedstrijd Purmerend
	Kenan heeft alle clubrecords bij de 10-jarigen in zijn bezit
	Van de polocommissie
	Uit het Haarlems Dagblad

	Activiteitenkalender 2014
	Informatie

