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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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Kort verslag 83e algemene
ledenvergadering
dd 17 april 2014.

Tijdens deze goed bezochte algemene ledenvergadering zijn een
aantal belangrijke zaken aan de orde gekomen.
Onze voorzitter Robbert Henrichs is afgetreden en stelde zich niet
herkiesbaar.
Namens de rest van het bestuur wil ik Robbert hierbij nogmaals
bedanken voor zijn inzet!!
Er is vooralsnog geen nieuwe voorzitter, Johan Selles werd tijdens de
vergadering benoemd tot interim-voorzitter.
Monique van der Heiden trad toe als bestuurslid, wij zijn erg blij met
haar komst!
Verder is het huishoudelijk reglement aangepast: de naam JREZ is
veranderd in leszwemmen.
Ook is een contributieverhoging per 1 januari 2015 goedgekeurd.
Voor wie alles nog eens rustig na wil lezen verwijs ik naar...........(de
notulen, het huishoudelijk reglement en de gedragscode op de site
van DWT: www.dwt-haarlem.nl )

Carry Smits- Muylaert
secretaris

http://www.dwt-haarlem.nl


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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Van het leszwemmen !

Wij feliciteren: onze Theo !

Vanaf heden gaan we in het diepe weer met kleding aan zwemmen:
Voor het A-diploma geldt: 
1. Zwembroek/badpak
2. Korte broek
3. T-shirt met korte mouw
4. Gymschoenen of waterschoenen*
Voor het B-diploma geldt:
5. Zwembroek/badpak
6. Lange broek 
7. T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
8. Gymschoenen of waterschoenen*
Voor het C-diploma geldt:
9. Zwembroek/badpak

Theo, je hebt deze onderscheiding meer dan verdiend !
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10. lange broek 
11. T-shirt met lange mouw of blouse met lange mouw
12. Regenjack of windjack (geen trainingsjack)
13. Gymschoenen of waterschoenen*
En natuurlijk voor allemaal een plastic tas voor de natte kleren.
Er zijn waterschoenen of gymschoenen verplicht, met surfschoenen
mag er NIET afgezwommen worden !

Hieronder weer de lijst met belangrijke data:

Voor de Vrijdag:

Vrijdag 2-mei
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 9-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 16-mei Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Vrijdag 23-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 30-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan

Vrijdag 6-jun
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 13-jun In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 20-jun
Vrijdag 27-jun Laatste les

Voor de zaterdag:

Zaterdag 3-mei
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 10-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan
Zaterdag 17-mei Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Zaterdag 24-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan
Zaterdag 31-mei In het diepe zwemmen we met kleren aan

Zaterdag 7-jun
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 14-jun Afzwemmen
Zaterdag 21-jun
Zaterdag 28-jun Laatste les
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In memoriam Peter Rienstra
24 maart 1945 / 3 April 2014 

Waar zal ik mee beginnen, Peter is een op en top Waterpoloman  lid
van DWT.
Al jaren lang Competieleider van de Kring NRD Holland. Dat deed
hij met verve en bravoer wat voor problemen zich ook voor deed
Peter wist wel een oplossing, gaf ook iedere club raad en steun op
zijn eigenwijze.

Geboren 24 Maart 1945 in Haarlem waar zijn vader concierge was in
de St Bavo in de Smedestraat dat gebouw is er niet meer. 
Het verhuisde van de Smedestraat naar de lange Begijnestraat wat nu
de Toneelschuur is.
Na zijn school tijd ging Peter naar de NS werkplaats bij de
Amsterdamse Poort hoek Amsterdamsevaart waar hij maar enkele
jaren was. Want bij DWT was vader van Schooten polovoorzitter en
die was bedrijfsleider in een steenfabriek in Lisse en die had nog een
onderhoudsmonteur nodig. Samen met Jan Eichorn werden de
machine's aan de praat gehouden.
Tussen door speelde hij in het eerste van DWT, jaren lang, hij heeft
met vele mensen gespeeld De Broers Lex en Rob Van Gaale, Henk
Verver, Dick Vink, Bert loerakker, en met nog meer, als Kees Jacobs,
Frans Heeremans en noem maar op.
Peter heeft vele werkjes voor DWT opgeknapt waaronder ook
polosecretaris en ineens was hij WEG naar Wieringerwerf waar hij
het zeggenschap kreeg over een buitenbad en ook een sporthal. Peter
was allang met Lia getrouwd, dochter Tekla en zoon Sander maakte
het gezin compleet. 
Zowel Lia en Tekla waren de hulpen van Peter als hij niet aanwezig
was, dan werd je net zo makkelijk door hun geholpen.   
Peter was voor het waterpolowereldje een geweldig figuur en ik denk
voor al die sporten die in de hal werden gedaan. Zoals Peter was is er
geen een, humor en een droge opmerking waar hij stokstijns onder
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bleef en inwendig plezier in had, dat zag je als je goed keek aan zijn
ogen.
Helaas is Peter op 3 April 2014 ineens van ons weggegaan, net als
Lia in de rouwkaart schrijft vele reizen Samen gedaan maar nu een
reis gaat hij Alleen.

Het was een Kanjer van een Kerel.

Lia, Tekla, Sander en kleinkinderen

Namens Alle DWTer's heel veel sterkte gewenst met dit grootte
verlies.

George.   

Minioren wedstrijd deel 5
Door: Michel

Bij de minioren wedstrijd op 6 april in Zaandam waren voor het eerst
een aantal zwemmers erbij die voor het eerst een stapje hoger
mochten zwemmen. Voor hen waren er moeilijke afstanden zoals
100m rugslag en 100m schoolslag. Hierbij zijn een aantal
disqualificaties uit gekomen. Je moet toch bij de rugcrawl het
keerpunt aanraken en als je van je rug naar je buik draait bij het
keerpunt, dan volgt direct erachteraan de koprol. Je mag nog steeds
niet drijven. Bij schoolslag is het aantikken nog steeds moeilijk.
Enige wat je moet onthouden is dat je tegelijktijd twee handen naast
moet elkaar aantikken. Bij alle andere wordt je gediskwalificeerd (dit
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keer één hand aantikken (Lucas) en handen op elkaar aantikken
(Alaeeddine) . 
Natuurlijk waren er ook goede resultaten. Kelvin werd tweede op de
100m schoolslag. En Jeroen werd vierde. Hij verbeterde zijn PR met
13 seconden naar 2.10.06. 
Miquel in de oudste categorie zwom naar een vierde plaats op de
200m rugslag en een vijfde plaats op de 200m vlinderslag. Miquel
verbeterde zijn PR naar 3.30.18 en zwom met deze tijd dik onder de
limiet van de Regio Kampioenschappen. 

Minioren en Junioren Cup
Eindhoven
Door: Michel

Op zaterdag en zondag 11 en 12 april werd er tijdens de
SWIMCUP/NK in Eindhoven ook gezwommen door de minioren en
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junioren van Nederland. De
series van de swimcup waren
in de ochtend en in de avond
de finales. In de middag werd
er gezwommen door onze
zwemmers bij de Minioren en
Junioren Cup. 
Het is ook een Fan wedstrijd
want de zwemmers konden
met allerlei zwemmers op de
foto. Zo verleende Pieter van

den Hoogenband jarenlang
z i j n  n a a m  a an  d e z e
wedstrijden. Dit jaar niet zijn
naam, maar ging hij wel
bere idwi l l i g  met  a l l e
zwemploegen op de foto. 

In de 2004 leeftijd zwommen
Kelvin en Lucas in het
springbad waar ook Sterren
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Springen wordt opgenomen. Kelvin zwom 1.27.03 op de 100m
vrijeslag en op de 50m vlinder zwom hij 53.12. Lucas zwom op de
100m vrijelslag naar 1.42.84 en op de 50m rugslag zwom hij voor het
eerst onder de 50 seconden. Hij zwom 49.69. 
Bij de minioren 5/6 jongens en meisjes minioren 5 en junioren
zwommen Jake, Sophie en Kitha in het grote 50m bad. De heer en
dames waren flink op dreef met goede persoonlijke records. Jake
zwom op de 100m schoolslag dezelfde tijd in een kort bad. Kitha had
een iets mindere 100m vrijeslag, maar haar 200m wisselslag was
maar 3 seconden boven de NJJK limiet. 
Sophie zwom op de 100m vrijeslag 5 seconden sneller dan haar oude
record van begin maart  en op de 100m vlinderslag was ze 2
seconden sneller. 
Op zondag mochten de junioren zwemmen ook zwemmen in het 50m
bad. We hadden een beetje moeite met het vervoer en doordat niet
alle mailtjes gelezen waren, we vertrokken iets eerder omdat er een
foto moment was met Pieter, moest Maarten met de trein. Gelukkig
kwam hij wel op tijd en heeft hij “gewoon” zijn afstanden kunnen
zwemmen. 

De beste prestatie van de dag voor DWT kwam op naam van
Ouassima. Zij verbeterde haar toch al niet misse tijd van 1.07.24 op
de 100m vrijeslag naar 1.05.94. De NJJK limiet is 1.07.38. Dus daar
zit ze echt dik onder. Met deze tijd hoort ze tot de beste 20
zwemmers van haar leeftijd op de 100m vrijeslag. 
Emre zwom bijna een NJJK limiet op de 100m vrijeslag. Hij zwom
1.06.08 en de limiet is 1.05.60. Het ziet er dus goed uit voor hem dat
hij limiet kan halen in de komende wedstrijden.

Zyco kwam vandaag alleen maar mee voor een 200m. Hij zwom
zichzelf in de eerste 100m helemaal voorbij en opende veel te hard
(1.05). De man met de hamer sloeg dit keer heel erg hard zo kwam
hij helemaal verzuurd aan in 2.25.37 (wel een PR van 7 seconden).
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Bido, die de afgelopen tijd was last van zijn spieren heeft gehad, was
deze wedstrijd voor hem hard werken. Hij zwom een pietsie boven
zijn tijd op de 100m vrijeslag en hij was niet helemaal tevreden met
de 50m vlinderslag. 
Voor Aida was de dag een grote belevenis. Ze mocht op de foto met
Pieter en ze mocht ook 50m schoolslag zwemmen. Ze vond het echt
gaaf. Ze zwom naar een persoonlijk record op de 50m schoolslag. 

Na de wedstrijd konden we nog even vrijezwemmen in het golfslag
bad en hebben we met de hele groep even alle glijbanen getest. En als
afsluiting hebben we nog gekeken naar de finales van de Swimcup en
hebben we daar nog een mooie race 100m vrijeslag van de dames
gezien waar van de top 8 van de Olympische Spelen er vier
zwemmers aanwezig waren. Waaronder de gouden en bronzen
winnaars. 

NK 5 km langebaan in
Amersfoort
Door: Michel

Jeffrey heeft het na het Open Water seizoen van vorig seizoen heel
hard gewerkt aan zijn snelheid. Bij de Lange afstand wedstrijden op
1500m en 2000m heeft hij dikke persoonlijke records zwommen.
Zijn 2000m tijd was goed voor plaatsing voor de NK 5 km (je leest
het goed). 
Op zaterdag 19 april (dag voor pasen) zijn Arie (coach), Jeffrey en
Isabella en Aart (officials) naar Amersfoort gegaan. Rond de klok
van 4 uur mocht Jeffrey van start. Ik had Jeffrey op een ambitieus
schema gezet dat hij rondjes op de 100m gemiddeld rond de 1.18
moet zwemmen om om zo op 1 uur 4 minuten en 30 seconden uit te
komen. Dit was ongeveer 3 minuten sneller dan zijn persoonlijk
record van vorig seizoen. Toen hij optimaal geprepareerd aan de start
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stond voor de NK
5 km. 
De wedstrijd zelf
was voor Jeffrey
e en  heer l i j k e
wedstrijd. Met
een opening van
1.10.00 (hoe heb
je dat voor elkaar
gekregen) op de
eerste 100m ging
hij van start voor
zijn 5 km. Na
ongeveer 600m
zat hij in zijn
ritme ging hij
tijden zwemmen van rond de 1.18 per 100m. Tussen 2000m en
3500m ging het ritme iets lager naar 1.19 om weer in het ritme te
komen van 1.18 tussen 3500m en 4500m De laatste 500m gingen nog
super want zijn 100m splits gingen naar beneden van 1.18 naar 1.13. 
Jeffrey werd 11e van Nederland met een tijd van 1 uur 5 minuten en
7 seconden. Hiermee zwom hij een persoonlijk record van 2 minuten
en 30 seconden. 
Toen ik Arie avonds aan de lijn had waren Jeffrey en Arie allebij
super trots op de prestatie en het beloofd weer heel veel moois voor
het komende open water seizoen. 

Paastoernooi
Door: Michel

Op zondag 20 en maandag 21 april werd voor de 28e keer het
Paastoernooi georganiseerd door DWT.  Na een lange voorbereiding
door de werkgroep en een flink aantal vrijwilligers tijdens het
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Paastoernooi zijn de dagen super goed verlopen. 
Op beide dagen waren er ongeveer 200 deelnemers en ongeveer 200
toeschouwers. Dat is dus een flink vol bad om zo maar eens te
zeggen.  Maar ondanks dat het druk was is er ontzettend goed
gezwommen op de dagen door de ongeveer 40 DWT zwemmers. Ik
kan niet van iedereen hier zijn toptijden opnoemen, maar ik wil toch
even een paar bijzondere tijden / prestaties noemen.
We hebben het ploegenklassement van het Paastoernooi weer
gewonnen. We hebben in totaal 79 medailles behaald, waarvan 35
gouden, 21 zilveren en 23 bronzen medailles 
Tijdens het Paastoernooi zijn er 3 clubrecords gezwommen. Roland
verbeterde zijn clubrecord op de 50m vlinderslag naar 27.43.
Ouassima zwom een clubrecord op de 50m schoolslag bij de 14
jarigen (0.38.73). En Kitha zwom naar een clubrecord bij de tot 12
jarigen op de 50m rugslag (0.37.89). 

De beste prestatie naar mijn inziens kwam op naam van Jeffrey. Hij
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zwom een dag na zijn 5km een 400m. Jeffrey verpulverde zijn PR
met maar liefst 18 seconden van 4.47 naar 4.29.69! En dat is maar
een paar tienden boven het clubrecord van Frank (4.29.10). Jeffrey
verbeterde ook nog even zijn 200m vrijeslag PR met 5 seconden. 
De andere zeer goede prestaties kwamen van Kitha (1.09 op de 100m
vrij), Roland (voor het eerst onder de 56 op de 100m vrij), Rashad
(1.39 op de 100m schoolslag), Patrick (6.09 op de 400m vrij, PR met
40 seconden), Irvine (voor het eerste sneller dan Kenan op de 50m
vrij) , Emre (28.8 op de 50m vrij), Zyco (27,9 op de 50m vrij),
Hachem en Kai (beiden voor het eerst onder de 40 seconden op de
50m vrij), Sophie (1.30 op de 100m wissel), Julianne (PR met 5
seconden op de 100m vrij) en Aida (een 34-er op de 50m vrij).



Clubkampioenschappen 2014

Zondag 11 mei 2014
16.30-18.30 uur wedstrijd

Vanaf 18.30 uur eten in clubhuis + prijsuitreiking

Afstanden:
50m vrij 

50m school
50m rug

Familie-estafette 4x25m vrije slag

Voor de eerste 3 per leeftijdscategorie is er een medaille
(Dit geldt voor een klassement over de 3 afstanden)

De overall winnaar bij de dames en heren wordt clubkampioen 2013

Inschrijven/opgeven:
Opgeven doe je via de e-mail: dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com 

Geef hier aan of je alle afstanden zwemt en of je blijft eten
Eten kost 7 euro per persoon (incl. drankje)

Tot de 11de juni!!!

mailto:dwtwedstrijdsecretariaat@gmail.com
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Zuyderzee Masterscircuit
te Amersfoort.
Door Corine Kalbfleisch

Op 6 april j.l. haalde Michiel mij af om naar Amersfoort te gaan voor
de één na laatste wedstrijd van dit seizoen van bovenvermeld circuit.
Ruim op tijd kwamen wij bij het Sportfondsenbad (50 m. baan) aan.
Wij keken ons zwemprogramma, in onder het genot van een kopje
thee en daarna een plekje zoeken bij het zwembad. Het is heel prettig
dat er veel ruimte is bij het inzwemmen in zo'n groot bad. Om twee
uur begonnen de wedstrijden met de 200 m. rugslag. Michiel kon
meteen aan de slag. De organisatie was in handen van. A.Z. en P.C.
De uitslagen werden snel bekend gemaakt. In de loop van de middag
moesten Michiel en. ik de 50 m. rugslag zwemmen. Wij beiden
zwommen ruim onder onze inschrijftijden!
Als laatste programmanummer zwommen wij de 400 m. vrije slag
met twee zwemmers in een baan. Om kwart voor zes waren de
wedstrijden afgelopen en om kwart over zeven waren wij thuis na
een goed bestede dag.

De uitslagen waren:

Michiel H 50+: tijds plaatst
200 m. rugslag in 3.48,11 min. 5e
50 m. rugslag in 0.45,90 min. 2e
400 m. vrijeslag in 7.41,01 min 14e 
Corine D 60+:
100 m. schoolslag in 2.02,54 min. le
50 m. rugslag in 0.48,81 min. 2e
400 m. vrijeslag in 8.00,16 min. le

De sfeer bij de Z.M.C.-wedstrijden is heel gezellig. Ik hoop in het
nieuwe seizoen meer zwemmers 25+ te begroeten bij één of meerdere
masterswedstrijden.
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Lintje voor Theo van Giezen
Door Johan Selles

De dag voor koningsdag werd Theo
door zijn familie naar het stadhuis
gelokt. Er zouden familie foto's
worden gemaakt. Theo was dus
keurig in pak maar omdat schoenen
toch nooit op foto's staan had hij zijn
door de weekse schoenen aan.
Er waren meerder familieleden
aanwezig en van DWT waren Edith
Piers, Hans Kleinhout met zijn vrouw
vanuit Assen en ondergetekende
aanwezig. Op de valreep kwam
Jolanda Bouman nog binnen.

Theo van Giezen en Hans Kleinhout
zijn twee van de eerste lesgevers van
DWT. Nog voor de planeet gebouwd

was, dat was 1972,
begonnen Theo met
vier andere mannen
zwemles te geven in
het sportfondsebad aan
het Frederickspark.
Daar in de kelder waar
een klein bad was
begon DWT op deze
m a n i e r  m e t
leszwemmen.
Van de groep van vijg
zijn Hans Kleinhout en

Theo van Giezen in gesprek met mede eerste
lesgever Hans Kleinhout
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Theo van Giezen de laatste twee overgeblevene. Toch kwamen de
verhalen van vroeger snel op gang. Over hoe vijf man, waarvan twee
met gezet postuur, in een kever naar Amstelveen reden om de
opleiding tot zweminstructeur te volgen. Helaas waren de auto's van
toen niet zo betrouwbaar als de auto van tegenwoordig maar daar
kunnen de mannen nu smakelijk om lachen.
Theo is nu nog steeds actief als
lesgever op de zaterdag morgen en
trekt nog iedere vrijdag avond
baantjes tijdens het uur u. En omdat
Theo dus meer dan 40 jaar les geeft
heeft Theo wel een lintje verdient.
Blij verrast werd Theo het lintje
opgespeld door de burgemeester van Haarlem waarna nog gezellig
een drankje gedronken werd.

Theo, van harte gefeliciteerd en we hopen dit nog vaker voor
DWT-ers te mogen organiseren.

Zie ook:
Het Haarlemsdagblad
http://www.rodi.nl

Van de polocommissie

Het competitieseizoen zit er weer op en iedereen kijkt al vooruit naar
het Pinkstertoernooi dat eraan komt. Alle poules zitten nu al vol!
Maar voordat we ons vol enthousiasme op een het Pinkstertoernooi
storten, eerst een korte terugblik op het afgelopen jaar.
Een seizoen waarin  mooie sportprestaties samengingen met droevige
gebeurtenissen. DWT heeft afscheid plotseling afscheid moeten

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27052229.ece/Twaalf-lintjes-in-Haarlem?lref=L4
http://www.rodi.nl/widgets/1449-haarlem/nieuws/1074941-lintjesregen-in-haarlem-twaalf-koninklijke-onderscheidingen
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nemen van iemand die een van de langste DWT-lidmaatschappen op
zijn naam had staan en onverstelbaar veel voor het waterpolo van
DWT heeft betekent: Peter Rienstra. Ook is het voor het eerst dat een
van onze scheidsrechters te maken kreeg met geweld aan de badrand.
Ondanks alle mooie sportmomenten, laat dit poloseizoen toch een
bittere nasmaak achter.
Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen te melden. Om te beginnen:
wat heeft de jeugd het goed gedaan! Aspiranten<17 zijn kampioen
geworden! Gefeliciteerd, mannen. Dat belooft wat voor aankomend
seizoen, want deze kampioenen stromen dan door naar de senioren.
Alle andere jeugdteams zijn in de top 5 geëindigd!
Het droevige nieuws is dat Heren 1 is gedegradeerd. Voor het eerst in
vijftig jaar, zo weten sommige DWT'ers, dat het eerste herenteam van
DWT geen Bond meer speelt... Mannen, laat de teams in jullie
nieuwe competitie een poepie ruiken!
Hieronder een overzichtje van de eindstanden van alle DWT-teams:
14. Heren 1: 12/12
15. Dames 1: 6/11
16. Dames 2: 11/12
17. Heren 2: 7/10
18. Heren 3: 5/11
19. Heren 4: 9/10
20. Heren 5: 8/10
21. Asp<17: KAMPIOENEN
22. Asp<15: 4/10
23. Pup<13: 5/11
24. Pup<11: 2/11.
Het competitieseizoen is afgesloten met het jaarlijkse sportgala. Man
en vrouw zagen er prachtig uit! Uiteraard zijn ook de nodige awards
uitgedeeld. Aspiranten<17 is gekroond tot team van het jaar. Denise
Bos heeft overtuigend laten zien dat ze volgend jaar niet weer in de
prijzen zal vallen als kostbaarste W-official en Heren 3 heeft de
'mannen-zet-'m-op'-award gewonnen. Ten slotte heeft Mariska een
award in ontvangst mogen nemen als knapste en trouwste bankzitter,
als troost voor al haar schouderleed. Clubhuiscommissie, dank voor
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deze heerlijke avond!

Tot slot wil ik eenieder bedanken voor het prachtige poloseizoen.
Hartelijk dank aan al onze trainers, coaches, scheidsrechters,
W-officials, baddienstmensen, clubhuiscommissie, supporters en
spelers! Tot volgend competitieseizoen! Nu op naar het
Pinkstertoernooi!
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Pinkstertoernooi 8 en 9 juni- We zitten vol!
WE ZITTEN VOL! Ruim een maand voor het toernooi, zijn alle
poules al gevuld. Een unicum. We hebben zelfs al een inschrijving
voor volgend jaar. 24 teams zullen meedoen aan ons toernooi,
verspreid over onderstaande poules. Ook zal een er een
reüniewedstrijd plaatsvinden: oud-DWT-spelers zullen het opnemen
tegen dames 1 en 2!

Damespoule (6 teams): spelen zondag en maandag
- De Meeuwen
- Neptunia '24
- De Duinkikkers
- DWT 1
- DWT 2,
- WAVE

Herenpoule 1 (5 teams): spelen zondag en maandag
- DWT 1
- DWT 2
- ZV de Zaan,
- De Reuring 1
- WAVE

Herenpoule 2 (5 teams): spelen zondag en maandag
- DWT 3
- De Devel
- De Reuring 2
- JAWS
- De Meeuwen

Pup <13 (4 teams): spelen alleen maandagmiddag
- DWT
- DAW
- ZPB
- Aquawaard
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Pup <11 (4 teams): spelen allen maandagmiddag
DWT
DAW
ZPCH
DJK-ZAR

De taarten en de bekers zijn besteld. De DJ's kunnen niet wachten.
Het bier staat al klaar. Dus kom maar op met dat toernooi!

Zomertrainingen: rooster
Vanaf maandag 6 mei t/m zondag 6 juli is er weer sprake van een
zomerrooster:

Jeugd:
Dinsdag: - 18.30-19.30 minipolo,
               - 18.30-20.00 pup<11 & pup<13
               -  19.30-20.30 asp<15
                   training senioren dames vervalt
Vrijdag: - 20.30-21.15: asp<15
Zondag: 16.30-17.30 jeugd (minipolo, pup<11, pup<13)

Senioren
Vrijdag:
- 20.30-21.15 banen zwemmen
- 21.15-22.30 balletje gooien

Wanneer de trainingen weer beginnen en of er weer in de Houtvaart
getraind zal worden door de senioren, wordt nog bekend gemaakt.

Toernooienrooster
Poloërs van DWT zullen waarschijnlijk sowieso aanwezig zijn op de
volgende toernooien. Wil je mee, houdt de data alvast vrij!
- Pinksteren!
- Internationaal Zepta Waterpolo Toernooi Ter Apel 15-16 aug
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(senioren)
- Internationaal Waterpolo Tornooi Hasselt 29-31 aug (senioren)
- Snippen Jeugdtoernooi 30-31 aug (jeugd)

Waarschijnlijk zullen zowel de heren- als de damesselectie weer naar
een voorbereidingstoernooi gaan. De kans is groot dat dit het
weekendvan 6 en 7 september wordt. Zet dit alvast in de agenda!

Minipolo-uitje 22 juni en jeugdkamp 27, 28 en 29
juni
Ze komen er weer aan. Minipoloërs, houd 22 juni vrij. En alle andere
jeugd: zorg dat je het weekend van 27, 28 en 29 juni in de agenda
zet!

Uit het Haarlems Dagblad



Kamp 27 - 29 juni

Minipolo uitje 22 juni



Pinkstertoernooi



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
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