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Van de voorzitter
Beste DWT leden,
Dit stukje schrijf ik 2 dagen
voor het Pinkster waterpolotoernooi .
Een heel lange traditie waar keihard wordt gewerkt door heel
veel vrijwilligers en waar heel
veel plezier wordt beleefd door
DWT en veel andere clubs. Zojuist was ik het clubhuis en daar
stond de tap al klaar…….dat
hoort er ook bij natuurlijk!
Het toernooi is ook altijd een
teken dat het seizoen ten einde
loopt voor een aantal teams.
Het team van synchroon zwemmen heeft nog een drukke juni
maand voor de boeg zag ik in
het programma.
Binnenkort ga ik mee om te kijken en ben daar erg benieuwd
naar!
In juni staat ook nog het jeugdkamp op stapel, wat een hoe-

veelheid aan leuke en afwisselende activiteiten worden er georganiseerd! Echt super!
Het bestuur heeft ook niet stil
gezeten, de agenda voor
2015-2016 is gemaakt, de 1e
vergadering in een nieuwe samenstelling is geweest. Altijd
weer even wennen aan een nieuwe samenstelling, maar het is
een goed team met verschillende
eigenschappen/ vaardigheden en
interesses, aanvullend aan elkaar.
Zelf maak ik sinds een maand
deel uit van het bestuur van
BHZ, stichting Belangenbehartiging Haarlemse Zwemverenigingen. In dit bestuur zijn een
aantal zwemverenigingen vertegenwoordigt uit Haarlem. BHZ
onderhandelt en bespreekt zaken
met politiek en ambtenaren, voor
DWT dus van belang om ook

Club van 100
Draagt u DWT een warm hart toe?
Wordt dan lid van de club van 100!
Uw bijdrage van 100 euro per
jaar wordt benut om extra faciliteiten voor DWT te realiseren.
Natuurlijk krijgt u er wat voor
terug!
• Uw naam wordt vermeld op
de website
• U krijgt het clubblad ‘De Wa-

terdroppels’ 10 maal per jaar
toegestuurd via mail en blijft
op de hoogte van de laatste
nieuwtjes
• U en uw partner worden jaarlijksuitgenodigd voor een leuke wedstrijd of clinic onder
het genot van een aangeklede
borrel.

hierbij aangesloten te zijn.
Verder heeft het bestuur een
start gemaakt met het werven
van sponsors door het oprichten
van de club van 100.
Aan leden en niet leden wordt
gevraagd een bedrag van 100
euro per jaar in te leggen om
extra faciliteiten voor DWT te
realiseren. Hieronder kunt u lezen wat het inhoudt en wat je
ervoor terugkrijgt.
We willen aan jullie, DWT leden, vragen om de club van 100
te promoten, bijvoorbeeld bij
vrienden/kennissen of werkgevers. Alle steun is welkom!
Natuurlijk gebeurt er veel meer
dan ik hier schrijf, veel kunt u
teruglezen op de website, in het
clubblad en op facebook!
Mirjam Otten, voorzitter DWT

100
Wordt u hier enthousiast van?
Neem dan contact op met Johan
Selles, mail:
penningmeester@dwt-haarlem.nl
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Verslag Pinkstertoernooi 2015
Mooi weer, waterpolo, "DWT"
hamburger, taart, muziek, rode
& gele muntjes, zomaar een aantal woorden die afgelopen Pinksterweekend zijn gebruikt.
En taart is gewonnen door…,
totaal zijn er wel 17 taarten uitgedeeld dus voor de snelle
hoofdrekenaars zijn dat 325
doelpunten of enkele meer.
Ja dat is waar we het voor doen,
die heerlijke slagroomtaarten.
Niet alleen daarom natuurlijk,
natuurlijk ook wel om de leukste
watersport die er bestaat te spelen. Ook dit jaar was het weer
een 2 daags evenement, waar
ook weer overnacht kon worden.
Naast het zwemmen kon je buiten heerlijk genieten van de zon
onder het genot van een gele

rakker, iets van de bakplaat of
een frituursel van het één of ander. Ook aan de muziek ontbrak
het niet, DJ Strijkplank en Beatfort zorgde voor een vrolijke
noot. Aan de kleintjes onder ons
was ook gedacht in de vorm van
een springkussen waar ook flink
op werd gesprongen en geduikeld.

doelpunten. Ook werden er 138
persoonlijke fouten uitgedeeld
en speelde zij bij elkaar 608 minuten. Het toernooi werd door
ons zelf gewonnen, zowel Heren
1 en Dames 1 gingen met de bokaal naar huis.

's Avonds werd er weer los gegaan op de dansvloer met de wel
bekende DJ Kes.
Ook degene die niet zo van dansen houden hebben zich prima
vermaakt in de tent waar het frituur nog steeds borrelde.

Groetjes,
De Pinkstertoernooi-commissie

Er deden totaal 8 verenigingen
mee en 13 teams, deze speelde
38 wedstrijden en maakte 327

Wij hebben zin in volgend jaar,
tot dan!

ps.
VACATURE:
voor volgend pinkstertoernooi
zijn we op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die zich willen mengen
in de organisatie van het Pinkstertoernooi 2016 en wellicht
meerdere jaren.
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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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Zomer Kring
Even een kort verslag van de
Zomer Regio wedstrijden. De
zomer kring wordt verzwommen
over 4 dagen verdeeld over twee
keer Beverwijk en twee keer
Alkmaar. De wedstrijden worden gehouden in een 50m bad.
En de limieten voor de Regio
(eigenlijk provinciale wedstrijden) kampioenschappen zijn
best pittig. DWT heeft het weer
ontzettend goed gedaan met
maar liefst 24 medailles. Hieronder een overzicht van de medaille winnaars.

Medaille spiegel:
Goud 6, Zilver 9, Brons 9
Goud:
Jeffrey 100m schoolslag, 400m
vrije slag
Ouassima 100m vrije slag, 200m
wisselslag, 200m schoolslag
Estafette jongens 4x100m wisselslag
Zilver:
Kithapat 100m schoolslag
Ouassima 100m schoolslag,
200m rugslag
Emre 200m schoolslag, 400m
vrije slag, 200m vrije slag

Sophie 100m vlinderslag
Estafette jongens 4x200m vrije
slag
Estafette heren 4x100m vrije
slag
Brons:
Kithapat 200m rugslag, 200m
schoolslag
Miguel 100m rugslag
Koen 200m wisselslag
Ouassima 50m schoolslag, 200m
vrije slag
Emre 200m wisselslag, 200m
rugslag

Estafette jongens 4x100m vrije
slag
Eindscore qua NJJK-limieten:
Ouassima 4x (50m, 100m, 200m
vrij en reserve 100m school)
Miguel 2x (reserve 100m , 200m
rug)
Een geweldige prestatie! Dit
geeft energie voor een mooi volgend seizoen, waar we nog meer
mee gaan doen in onze provincie!!

7

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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De zomer door met mooie zwemwedstrijden
De laatste binnenbad wedstrijden zitten er aan te komen. Op
13/14 juni zijn de minioren regio
kampioenschappen in Zaandam
en in hetzelfde weekend wordt
het NJJK gehouden in Eindhoven. Een weekend later op 20
juni gaan we naar de NK club en
op zondag 21 juni gaan er nog
een aantal zwemmers naar de

B-kring in Beverwijk. Kenan
zwemt op 28 juni de Landelijke
minioren finales in Dordrecht.
Dan het buiten water. Gedurende
de zomer worden er verschillende leuke wedstrijden gehouden,
die door verschillende organisaties en onder verschillende vlaggen (KNZB, NTB, e.d) worden

georganiseerd. Je hoeft niet
persé een startnummer te hebben
om een lekker te zwemmen in
open water. In mijn vroegere
jaren was ik een vervent open
water zwemmer en heb ik aan
vele wedstrijden meegedaan. Ik
vond het altijd een heerlijk dagje
uit. Hieronder een lijst van
mooie wedstrijden:

Vrijdag 19 juni
Swim in Leiden
Het seizoen wordt afgetrapt op
vrijdag 19 juni in Leiden met de
Swim-in door de Leidse grachten. Daar wordt de eerste wedstrijd gehouden van een heel
mooi open water seizoen.
http://www.swiminleiden.nl/
Je kan je opgeven bij Arie.

finisht in de haven van Culemborg, waar het altijd groot feest
is. http://www.lektocht.nl/
Opgeven bij de Arie.

zandvoort naar Bloemendaal aan
zee. Meer informatie
http://www.reddingsbrigade-blo
emendaal.nl

Zaterdag 18 juli
Bosbaan – Amsterdam
Een heel erg mooi lokatie op
fiets afstand van ons mooie
Haarlem. En het is ook één van
de oudste wedstrijden van Nederland. Je kan allerlei afstanden
zwemmen. Opgeven bij Arie.
http://www.oeza.nl/index.php/de
-bosbaan.html
Zaterdag 1 augustus
Het rondje eilanden – Vinkeveenseplassen
Één van de leukste nieuwe initiatieven in Nederland met een
surfsfeertje. Lekker luieren, twee
dagen camperen in de Vinkeveense plassen en daarbij ff een
rondje zwemmen en hardlopen.
Meer informatie:
http://www.hetrondjeeilanden.nl

Zaterdag 15 augustus
IJsselMEER Heen en WEER –
Medemblik
Dit is je kans om eens en altijd
af te rekenen met de kritische
vragen van je vrienden en ouders. Wat heb je bereikt met
zwemmen. Je kan dan zeggen
dat in een team van 6 personen
het Ijsselmeer heen en terug hebt
gezwommen. Je zwemt van Medemblik naar Stavoren en weer
terug. Dat is ruim 44 km. Je
moet 16 jaar (1999 e.l) ouder
zijn. Het eerste team (Jeffrey,
Bertjan, Inken, Priscilla, Odette
en Hanne) is al gevormd en ik
hoop nog een tweede team in te
kunnen schrijven. Je moet in
staat zijn om 1 km te zwemmen
in 15 minuten. Meer informatie
bij Michel en Arie.

Zondag 9 augustus
Bloemendaal aan zee
De zeemijl is een begrip in
Haarlem en omstreken. De waterpolo heren open traditiegetrouw hun trainingsseizoen met
de 1852 meter (1 engelse zeemijl). Je zwemt in de zee van

Zondag 30 augustus
Swim to Fight Cancer in
Haarlem
2 of 5km zwemmen in het
Spaarne en de grachten van
Haarlem. Lijkt het je wat dan
begin maar vast met sponsoren
zoeken. Je betaalt 100 euro in-

Zaterdag 4 juli
Beach Challenge Den Haag
Altijd eens een (trio)triathlon
willen doen, dan is dit één van
de mooiere wedstrijden. Je
zwemt, mountainbiked en loopt
over het strand bij Kijkduin in
Scheveningen. Jeffrey en Michel
willen meedoen aan de trio triathlon, dus als je zin hebt om
mee te doen dan kan je je opgeven bij Michel. Natuurlijk kan je
ook zelf er naar toe gaan. Opgeven via:
http://www.beach-challenge.nl
Zondag 12 juli
De lektocht Beusichem Culemborg
Persoonlijk vind ik dit één van
de mooiste wedstrijden die we
hebben. Je kan 6 of 2 kilometer
met de stroming meezwemmen.
Je start vanaf een pontje met 100
zwemmers tegelijkertijd en je
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schrijfgeld en je moet 250 euro
aan sponsorgeld bij elkaar halen.
Zondag 30 augustus
Rondje Pampus
Een zeer mooie race voor 12 jaar
en ouder om weer een keer op
een mooie locatie te zwemmen.
Het rondje pampus is een zeer
mooie wedstrijd om een keer te

doen. Je zwemt 3 rondjes (ongeveer 2400m) om Pampus.
800M of 1600m is ook mogelijk.
Meer
informatie:
http://www.hetblauwehart.org/ac
tueel/nieuws/330-vooraankondig
ing-beleef-op-31-augustus-de-na
tuur-in-het-water
Meer wedstrijden kan je vinden

op www.noww.nl. Natuurlijk
kan er in de zomer gezwommen
blijven worden. Er kan elke
maandag en donderdag getraind
in de Houtvaart vanaf 18.20.
Arie geeft daar open water
zwemtraining. Iedereen is van
harte welkom om mee te trainen
.
Veel plezier deze zomer!

Van de polocommissie
En ja, daar is het laatste stukje
voor de grote vakantie. Tjonge
jonge jonge jonge jonge jonge,
waar blijft de tijd. Sommige zijn
even helemaal klaar met het trainen en wedstrijden spelen en
hebben hun zwemkledij gewassen en gestreken in de kast liggen om deze vervolgens eind
augustus er weer eens uit te halen. Anderen daarentegen zwemmen 's ochtends vroeg kilometers weg in de Houtvaart of gaan
een
triatlon
rennen/zwemmen/fietsen en anderen gaan shorttracken ( ja, tegenwoordig kan dat ook zwemmend
) of gaan wat rondjes om Pampus zwemmen. Je kan het zo gek

niet bedenken!
Er zijn er ook die lekker gaan
feesten, omdat ze geslaagd zijn
voor hun examen.
Wij willen degenen die geslaagd
zijn van harte feliciteren met hun
diploma! Dat de vlag er maar
mooi bij mag hangen!
Voor de poloërs die het toch nog
heel gezellig vinden om een potje te poloën zijn daar de gezellige toernooien. Maar niet geheel
onbelangrijk hebben wij mei
onze eigen toernooien gehad: het
Peter Rienstra-jeugdtoernooi en
het Pinkstertoernooi. Beiden
waren supergezellig en te be-

stempelen als meer dan OKÉ!
De verslagen lees je verderop.
Wij polocommissieleden hebben
het best druk gehad afgelopen
jaar; het digitaal wedstrijdformulier afgelopen seizoen is ingegaan en moest het nodige voor
geregeld worden, de spelregelmiddag, de jeugdscheidsrechtercursus, minipolotoernooi, kerstfeest, indelen van de wedstrijden, scheidsrechterszaken, indelen van de teams, Peter Rienstra-jeugdtoernooi, pinkstertoernooi, p(cl)ubquiz en nog veel
meer waar we jullie niet mee
lastig zullen vallen.
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Ook voor het nieuwe seizoen
zijn we al druk bezig: inschrijven van de teams voor volgend
jaar, op zoek naar nieuwe coaches voor verschillende teams. Helaas gaat Frank Muijlaert er na 2
jaar mee stoppen. Niet omdat hij
het niet leuk vond (onmogelijk
natuurlijk met zoveel knappe en
gezellige dames), maar omdat
het wel erg druk werd naast zijn
baan en gezinsleven. Frank, ontzettend bedankt voor je leuke,
intensieve en gezellige trainingen, wedstrijden en uitjes!
Helaas is het nu toch echt zo ver
gekomen: David de Loor gaat
ons verlaten als waterpolocommissielid. We zullen zijn vrolijke en Delftse alertheid in de vergaderingen missen. Veel heeft
hij betekent voor de jeugd en
heren. David, wij willen je bedanken voor je tomeloze inzet
en we zullen je missen. Echt
waar!!! We wensen je veel suc-

ces met de laatste loodjes van je
studie civiele techniek en econometrie in Delft. Uit ervaring
weet ik dat Delftse studies heel
zwaar zijn ;)
Ook gaat Berber stoppen met de
polocie. Zij heeft een half jaar
meegedraaid en vond het leuk,
maar houdt het liever bij het helpen van kleinere activiteiten binnen de vereniging. Berber bedankt voor je inzet en je lekkere
nuchtere Friese kijk op de zaken!
Dit betekent dat we nu per direct
een vacature open hebben staan.
Dus ben je een man en zit je in
de heren selectie en vind je het
leuk om het aanspreekpunt te
zijn van de heren? Of ben je een
vrouw en vind je het leuk om
een steentje bij te dragen aan de
organisatie van het waterpolo?
Twijfel dan niet en laat het weten en mail naar Sabine Govers
via waterpolo@dwt-haarlem.nl

Scheidsrechter worden?
Ook zijn wij op zoek naar
sscheidsrechters! Lijkt het jou
leuk om wedstrijden te fluiten in
zo'n mooi oranje pak? Twijfel
niet en laat het ons weten.
Het is niet alleen leuk om
scheidsrechter te zijn, maar ook
heel belangrijk voor de vereniging. Per scheidsrechter mag je
namelijk weer twee teams inschrijven. Als er te weinig zijn,
is er kans dat er teams moeten
worden teruggetrokken uit de
competitie.
Begin (conditie) trainingen
seizoen 2015-2016
De polocommissie is in overleg
met SRO en het bestuur wanneer
de binnentrainingen in het Boerhaavebad weer van start zullen
gaan. Ook zijn wij bezig de conditietrainingen in de Houtvaart
in te plannen. Jullie horen nog
van ons!

Evenementenkalender
13 juni
19 t/m 21 juni
27/28 juni
28-30 augustus
5 en 6 september

minipolo uitje "Veilige Haven"
jeugdkamp Bentveld
toernooi Den Helder
toernooi Hasselt
heren en dames selectietoernooi Arnhem

Verslag Peter Rienstra toernooi.
De opkomst was groot, heel
groot!
Dit eerste officiële Peter Rienstra toernooi was een bijzonder
en een gezellig toernooi met superenthousiaste en sportieve kinderen, coaches, vrijwilligsters
en ouders.

Om half 5 stonden de verenigingen al te trappelen om naar
binnen te gaan.
Stipt vijf uur heeft Lia Rienstra
het eerste fluitsignaal gegeven
en de bal op de middenlijn te
water gelegd. Wat was dit een
bijzonder moment, ter ere van
haar man Peter Rienstra heeft zij

het eerste "Peter Rienstra toernooi" officieel geopend. Lia
stond er niet alleen, ze werd bijgestaan door haar 2 kleinkinderen en dochter.

Er waren 2 poules: één voor on-
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der de 11 en de één voor onder
de 13.
Poule 1 voor <11: ZV de Ham,
DJK-zar, ZV de Ham 2, ZV de
Zaan1, ZV de Zaan 2 DWT en
ZV Haerlem.
Poule 2 voor <13: ZPCH 1, ZV
de Ham, ZCPH 2, DWT, De
Snippen ZV, De Albatros en
DJK-zar.

N e t
a l s
o p
h e t
senioren-pinkstertoernooi was er
voor elk vijfentwintigste doelpunt een taart te winnen; er werd
flink gescoord want de taarten
van bakkerij Vink zijn ook super
lekker. Er zijn wel 28 taarten
vergeven, flink wat gescoord
dus!
Ook zijn de moeders deze dag
niet vergeten, het was immers
Moederdag. Voor hen stond er
een kopje koffie of thee met een
roze koek klaar. De moeders
waren in grote getalen aanwezig
maar er zijn ook een hoop opa's
en oma's gespot, hele families
kwamen mee om aan te moedigen.
Dankzij Femke Pabst, Mieke
Hendriks en Pim Hendriks konden onze bezoekers een drankje
en wat lekkers kopen. En ik kan

Op beide velden werd er flink
gestreden en de fijne kneepjes,
tactieken werden door de coaches bijgebracht. Bij een jeugdtoernooi horen ook jeugdscheidsrechters; Dana van der
Putten, Maegan Muijlaert, Iris
Pethke, Boris Schotman en Milo
Sharifian hebben hun eerste
wedstrijden gefloten. Per no-

je zeggen ze hebben moeten gebikkeld, want het was reuze
druk. Ook onze Ton van Gemert
heeft zijn steentje bijgedragen
om de pannenkoeken op te warmen ( hij was de enige die makkelijk bij de magnetron kon ).
Voorlopig kan hij geen pannenkoek meer zien, meer dan 150
pannenkoeken, pinggggg.
Om acht uur waren alle wedstrijden gespeeld, snel omkleden
voor de prijsuitreiking.
< 11
1ste De Ham 2
2de ZV Haerlem
3de De Watertrappers!!!
< 13
1ste ZPCH1
2de ZV De Ham
3de ZV De Albatros

vember dit jaar zijn zij in bezit
van hun jeugdscheidsrechter certificaat en mochten nu dan dus
aan de bak. Hierbij werden zij
begeleid door Simon Lagendijk,
Dick Schwegler en David de
Loor. Ze hebben het prima gedaan en stonden zeker en standvastig te fluiten.

DWT <11 is geëindigd op de
derde plek en <13 is geëindigd
op de 4de plek.
ZPCH ging met de wisselbeker
naar huis. Zij hadden de meeste
doelpunten gemaakt van het
toernooi.
Al met al een heel erg geslaagd
toernooi, op naar volgend jaar!
Dank gaat uit onze sponsoren
JLV Administraties en bakkerij
Vink en natuurlijk naar alle vrijwilligers die hun steentje hebben
bij gedragen en speciale dank
gaat uit naar Lia Rienstra.
( Mocht u meer foto's willen
zien dat kan op de website van
DWT.)
Groetjes, Mascha en Roselijn.
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Minipolo uitje.
Ook dit jaar eindigen we met
een uitje voor de allerkleinste
sportievelingen onder ons. Ze
hebben hard getraind dit jaar en
verdienen het dubbel en dik!
Ook dit jaar gaan we weer naar
de Veilige Haven, want vorig
jaar was het zo gezellig en iedereen had zich prima vermaakt. En
natuurlijk mogen ze weer 1 in-

troducé meenemen tegen een
kleine bijdrage van €3,-.
Mocht het weer omslaan dan
gaan we naar een binnen speelgelegenheid.
Wanneer: 13 juni
Tijd: 14.00uur tot 17.00uur
Waar: Veilige Haven buiten
speel tuin IJmuiden

Kinderen worden zelf gebracht
en weer op gehaald door hun
ouders.
Wie gaat mee als begeleiding:
Femke, Iris, Maegan en Roselijn.
Op geven bij:
evenementenwaterpo
lo@dwt-haarle m. nl tot 7 juni.

Jeugdkamp.
Nog even en dan is het jeugdkamp. Yeeh!
We kunnen niet wachten! De
eerste inschrijvingen zijn al binnen.
Alle zwemtakken zijn welkom:
synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, junior prozwemmen
en waterpolo. De kosten van het
kamp zijn 20 euro.
Wanneer:
vrijdag 19 juni tot zondag 21
juni
Waarheen:
Het Naaldenveld in Bentveld.
Scouting Labelterrein het Naal-

Tenslotte wensen wij iedereen
een hele fijne en sportieve vakantie toe en hopen iedereen
weer te zien op de trainingen!

denveld
Zuidlaan 47
2116 GA Bentveld
Tel: (023) 524 2300
Kinderen verwachten we vrijdag
om 17.00uur bij het Naaldenveld. Ouders brengen en halen
dit jaar dus zelf hun kinderen.
De kosten van het kamp zijn 20
euro en deze worden betaald bij
aankomst van het kamp.

er informatie over de mail.
Inschrijven is verlengd en kan
nog tot 11 juni.
Groetjes van de kampleiding,
Elise, Peter, Lloyd, Auroa, Femke, Mascha, Tessa, en Roselijn

Opgeven bij:
evenementenwaterpo
lo@dwt-haarle m. nl
Na de inschrijving krijgt u verd-

Sportieve groetjes:

Dolf Pethke, Sabine Govers,
David de Loor, Anette Lagendijk, Mascha Bakker, Berber
Smit en Roselijn Verbruggen.
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Leszwemmen
Zoals gezegd in de vorige
nieuwsbrief komt de afzwemdatum nabij. Afgelopen week is er
uitgezocht. Het is dan altijd de
vraag hoeveel briefjes er gekopieerd moeten worden. Want we
willen natuurlijk niet te weinig
briefjes hebben, maar ook zeker
niet te veel. Lekker bewust en
verantwoord. Wat hebben we er
veel mogen uitdelen verspreid
over de 3 lesuren!!!
Op zaterdag 20 juni om 8.15uur
start het afzwemmen voor het
ABC-diploma in zwembad de
Planeet. En ondanks het feit, dat
het een serieuze aangelegenheid
is, kunnen we met zijn allen
voor een ontspannen sfeer proberen te zorgen. Zorg dus dat u
op tijd bent, de juiste kleding
mee heeft en heeft betaald. Zo
neemt u onnodige spanning weg.
En wanneer u ook nog enthousiast applaudisseert wanneer iemand door het gat heen is gezwommen, zullen sommigen er
misschien zelfs nog echt van
gaan genieten. Zou dat niet leuk
zijn?

Eindelijk, eindelijk is het dan
zover. U kunt tijdens het afzwemmen zoveel mogelijk fotoen filmopnames van uw kind
maken. Waarom alleen tijdens
het afzwemmen en niet tijdens
de lessen? Dit is om uiteenlopende redenen. Natuurlijk willen
we de privacy van onze zwemmers en lesgevers waarborgen.
Maar meer nog dan de privacy
willen we ook een veilig klimaat
creëren. Een veilig leerklimaat
wel te verstaan. Leren doe je
namelijk met vallen en opstaan.
We willen dat onze zwemmers
zich vrij voelen om dit proces
door te maken. En wanneer we
op ieder moment klaar staan om
foto's te maken, en dit dan over
het algemeen ook nog publiceren, zullen vele mensen zich wel
10x bedenken voordat ze letterlijk en figuurlijk in het diepe
durven te springen. Zonde toch?
Maar van het afzwemmen……
mogen foto's natuurlijk niet ontbreken.

De week na het afzwemmen is
voor de zwemles uren de laatste
lesweek. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni worden de laatste
lessen voor de zomervakantie
gegeven. Het schooljaar wordt
altijd feestelijk afgesloten. Zet
deze les dus in uw agenda, want
uw kind wil dit niet missen.
Over de laatste les ontvangen de
zwemuren in de Planeet nog een
briefje. De zwemmers hebben op
hun normale uur les, maar dit zal
op een andere manier worden
ingevuld. Spannend!
Wanneer alle kinderen weer naar
school gaan, wordt er ook gestart
met de zwemlessen. Dit zal in de
week van 21 augustus zijn. Ik
wil graag alle uurleiders, lesgevers, tafeldames, wc-juffen en de
overige vrijwilligers bedanken
voor hun inzet dit seizoen! DWT
staat voor zwemplezier, kwaliteit en betrokkenheid. En daar
ben ik best trots op.
Een hele fijne zomer.

Zwemmers: veel succes.

Van de Redactie
Zo het seizoen zit er weer op.
Ergens eind augustus is er pas
weer een deadline. Voorlopig
trekt de hele redactie zich terug
in een lekker warm hoekje van
een fijn terras om lekker te genieten van zon, bier, uitzicht,

bier, bitterballen, bier enz. Afhankelijk natuurlijk van hoe snel
de barpersonen zijn.

nu hoef ik slechts hier en daar
wat te fine-tunen en alles is klaar
voor seizoen 2015-2016.

De nieuwe lay out valt bij de
meeste lezers goed in de smaak
wat mij blij heeft gemaakt. Want

Iedereen een fijne vakantie en
tot volgens seizoen.
Michael
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael W oolthuis
Robbert Henrichs

kunt u opsturen naar:
Glasblazersstaat 19, 2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333

Kopij
De W aterdroppels wordt samengesteld
door en voor DW T'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte welkom. Kopij

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Johan Selles
(Interim-voorzitter)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Marieke Muntinga-Scharp
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.
Zwemvaardigheid)
Contact:
Elise Groenendijk
junior-pro@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

Wedstrijdzwemmen:
maandag 06.45 - 07.45 Boerhaave,Allen
17.00 - 18.00 Boerhaave
I1,I2,M,M+,A,A+
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaave
A,A+,M+,B!
18.30 - 19.30 Boerhaave A, A+
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaave
A,A+,B2,M,M+
donderdag 06.45 - 07.45 Boerhaave Allen
18.00 - 19.00 Boerhaave iedervanaf
2003
vrijdag
19.30 - 20.30 Boerhaave Masters
zaterdag 07.15 - 08.45 Boerhaave Allen
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaave Allen muv
I1,I2

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen
(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu
tel: 023-5330857

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2 / Asp <15
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
Jumior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2 / Asp <15
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

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
Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

DW T websites:

Synchroonzwemmen:
dinsdag:
17.30-19.00 uur
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl
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