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Foto-ronde van de DWT clubquiz
Ter ere van het jubileum hebben
Ton en ik een heuse DWT quiz
in elkaar mogen draaien. Dat
was erg leuk om te doen. Gezien
de reacties hebben de deelnemers aan de quiz het ook leuk
gevonden.
In de laatste ronde van de quiz
kregen alle teams een groot vel
met daarop 108 pasfoto's van
(oud-)waterpoloërs. De bedoeling was om deze foto's in 22
familiegroepen te verdelen. Dit
is door alle teams met groot enthousiasme, maar met wisselend
succes volbracht.
Toen ik thuis de antwoorden van
de verschillende teams nog eens
rustig een tweede maal bekeek,
bleek dat ik in de haast een paar
teams punten onthouden heb.
Het team Loerakker "DWT coryfee" is hierdoor een plaats gestegen in de einduitslag. Zij hadden
9 families juist, net als team Can
Kan. Het beste deed de clubhuiscommissie deze ronde met 11
juiste antwoorden. Mede door
dit prima resultaat werd de clubhuiscommissie de winnaar van
de quiz.
Voor iedereen die niet aanwezig
was, maar zeker ook voor iedereen die er wel was wil ik nog
even de (in onze ogen) juiste
antwoorden doornemen en toelichten.
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De eerste groep bestaat uit Iris
Pethke, speelster van de meisjes
onder 17, haar vader Dolf, en
zijn moeder Albertine Roelofsen. Dolf is voorzitter van de
polocommissie, Albertine was
eind jaren zestig secretaresse van
de voorloper hiervan, de sportcommissie.
Van de 12 deelnemende teams
wisten 8 dit drietal juist te groeperen.

De tweede (extended) familie
kunnen we Groenendijk/Roosen/Weustink/Verbrug
gen noemen.
Links onder staat Robin, keeper
in heren 5. Boven hem staan
Elise en daarnaast Jessica, beide
speelsters van dames 2. Daarnaast de laatste 2 Groenendijks,
Casper en Jochem, zoons van
Sander. Robin, Jessica en Sander zijn neven en nicht en ik
was er van uit gegaan dat ook
Elise een nicht is (maar daar
bleken ze in de familie zelf nog
niet zo zeker van).
De bovenste drie rechts, zijn
Linda, Sandra en Eddy Roosen.

Ook zij zijn nichten en neef van
de Groenendijks. Sandra is getrouwd met Thijs Weustink
(daaronder), de broer van Teun
Weustink (daar weer onder) die
een relatie en drie kinderen
heeft met Roselijn Verbruggen
(daar onder), de zus van Marjolein Verbruggen (de onderste
foto). Linda en Marjolein hebben in het verleden gepolood,
de anderen spelen nog altijd (in
dames 1 en heren 2).
Er was slechts 1 team dat in dit
geval de juiste groepering
maakte (maar dat team had dan
ook 4 van deze personen in de
gelederen)

Een stuk overzichtelijker is de familie
Vink. Daarvan was alleen Dick opgenomen in deze, omdat ik van zijn
zoon Remco geen foto kon vinden.
Dat Dick zo alleen in deze fotocompilatie stond wisten slechts 3 teams.
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Hiernaast, links, treffen we de
familie Stricker/Van der Heide/
Eichhorn.
Paul is door zijn zeer goed verzorgde uiterlijk duidelijk te herkennen als speler van heren 3.
Daaronder zijn oudste broer,

Aan de rechterkant de familie
Brander/Te West/van Geldorp/Schornagel.
Bovenaan staat Ebeline Brander voormalig speelster en bestuurslid. Daaronder haar dochter Milou te West, die een inmiddels langlopende relatie
heeft met Wessel van Geldorp
(met pet), de zoon van vaste
kracht bij het lesgeven, Harrie
van Geldorp.

Ronald, met aan zijn linkerzijde
de middelste broer, Arthur. Arthur is getrouwd met ons bestuurslid Monique. De man aan
de onderkant wisten slechts 2
teams te herkennen als Jan
Eichhorn, de broer van moeder
Ali Stricker.

De onderste foto is van Joke
Schornagel die we ook jaren
lang als enthousiast lesgever
aan de badrand hebben getroffen. Haar meisjesnaam Van
Geldorp, verraad de familieconnectie.
Helaas wist geen van de deelnemers deze familie juist te
groeperen.

Deze familie werd vrij goed herkend. Lex van Gaale zien we uiterst rechts met naast hem zijn
broer Rob, daarnaast zijn vrouw
Gerda en aan de linkerkant Manja
en Marc, hun kinderen. De eerste 4
zijn allen oud-waterpoloërs en

Marc speelt (geen verrassing als je
naar de kleding kijkt) nog altijd in
heren 3.
Acht van de 12 teams herkende de
familie Van Gaale.
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De familie Thoolen was weer
een moeilijkere opgave. Deborah (speelster van dames 2)
wordt hier geflankeerd door
haar ouders, Suzanne (onder)
en Paul. Paul heeft juist dit
seizoen de draad van het poloen weer opgepakt na een sabbatical van een jaar of vijf.

Onder Paul herkennen we zijn
broer Eric, die ook nog altijd
actief is als poloër, maar al
jaren bij de verkeerde club.
Gelukkig kunnen we dat allemaal goed hebben van Eric.
Uiterst rechts staat Alfred, de
oom van Paul en Eric, op deze
Dan volgt de familie Meijer.
Bovenaan stamvader Piet met
daaronder zijn beide zoons en
heren 3 spelers Pim en Ted.
Naast Ted zien we zijn moeder
Tonnie. De kinderen van Pim
omringen hun oma; Camilla
staat naast Tonnie en Imara
daaronder. Emiel staat onder zijn
oma.

Ted is de enige van de familie
Meijer die nog actief poloot.
Alle anderen hebben dat wel
gedaan in het verleden (de een
langer dan de ander), maar hebben hun carrière inmiddels beeindigd.
Slechts 3 teams wisten alle
(klein-)kinderen juist aan Tonnie
en Piet te koppelen.

foto gezellig met een paar kersen achter zijn oor. Deze pasfoto heeft 4 jaar lang op zijn
legitimatiekaart gestaan, goedgekeurd door de KNZB.
Vier teams hadden de familie
Thoolen correct gegroepeerd.
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De volgende familie was voor alle teams een te moeilijke opgave. Zelfs Jurgen beweerde bij hoog en bij laag geen familie te
zijn van de Baarsen.
We zien hier van links boven met de klok mee: Jose Baars,
Thea Baars, Jeroen Baars en Gudi Baars; broer en zussen die
(inmiddels vrij lang geleden) aan waterpolo deden. Vervolgens
herkennen we weer een heren 3 speler, Jurgen Kleinhout en
tenslotte zijn neef Hans Kleinhout. Deze Hans Kleinhout is
getrouwd met Thea Baars.
Ook de ouders van Hans (Joop en Jopie) en Jurgen (Hans en
Harmke) waren in het verleden zeer actief binnen DWT.

De familie Loerakker werd in totaal 4 keer juist
gegroepeerd, onder andere door de familie Loerakker.
Links herkennen we een jonge Bert, nog altijd
actief in heren 5, met naast hem zijn zoon Jeroen, speler van heren 3. Daarnaast dochter Tera, die al weer enige tijd geleden is gestopt met
poloen.
Daar onder, links Atie en rechts Thea, beide
zussen van Bert en al heel lang geleden gestopt
met waterpoloen.

Links hiervan zien we Joke Kroft-Klumper in het midden.
Boven haar, haar dochter Mieke Kroft en onder Joke haar zus
Marga Meijer-Klumper.
Deze familie Kroft/Klumper/Meijer werd alleen juist beantwoord door het team "de Jonkies", met in de gelederen George Westerman, Marius Bakker en Tonnie en Piet Meijer (dat
is dan weer geen familie van Marga).
Rechts hebben we Erwin en Kees Kokkelkoren, die ondanks
dat het al weer lang geleden is dat zij lid waren toch nog door
3 teams werden herkend.
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De meest herkende familie was
de familie van David de Loor.
David is speler van heren 2 en al
jaren zeer actief in de polocommisie. Naast hem zien we zijn
zus Naomi die niet zo heel lang
gewaterpolood heeft en daarnaast zijn moeder Anje Wattel,
die dat wel heel lang gedaan
heeft. Anje was in het verleden
ook erg actief in de polocommissie.
De familie De Loor/Wattel werd
door 11 teams goed beantwoord.

De familie Roozen was ook niet
zo heel moeilijk te raden.
Negen teams deden dit juist.

Het drietal hierboven zijn de
waterpoloende broers Velthuis.
Patrick (rechtsboven) is de oudste van het stel, dan volgt Raymond (onder hem) en de jongste

is Marcel (links van Patrick).
Voor enkele van de deelnemers
die alle drie toch al jaren kennen, was het een ontdekking dat

Vader Wim Roozen wordt nog
altijd ingeschakeld bij zwemwedstrijden door zijn dochter
Yvette (onder). Yvette verdedigt
als invalster nog wel eens het
doel van dames 1, waarin Sabine
sinds 3 jaar weer een vaste
waarde is.

zij broers zijn.
Toch werd de familie Velthuis
nog door 9 teams goed gegroepeerd.
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De volgende familieband ligt
weer iets minder voor de hand.
Onderaan staan Marco Hendriks
en Carola Wigman. Zij waren
getrouwd en hebben lange tijd
waterpolo gespeeld en aan wedstrijdzwemmen gedaan. Daarboven staat Josefien Woolthuis, de
dochter van Carola's zus Anton-

Nog een fractie lastiger bleek de
connectie tussen de families Van
der Peet, Vink en
Zandvliet. Alleen team Can Kan
(Katja Botman, Anje Wattel,
Carry Muylaert en Anita
van Luit) knoopte hen juist aan
elkaar.
Links herkennen de ouderen
onder ons Willem van der Peet
met de woeste haardos.
Naast hem Leon van der Peet en
daarnaast Hetty van der Peet.

nette en Stefan Woolthuis.
Boven Josefien herkennen we
Michael Woolthuis, de broer van
Stefan, en tevens redacteur van
De Waterdroppels en vaste kracht in heren 5.
Dit familieverband werd door
slechts 4 teams gelegd.

Willem, Leon en Hetty
zijn broers en zus. Leon is getrouwd met Lidwien Vink, terwijl wij naast Hetty. Mathilde
Vink zien, de zus van Lidwien.
Een andere zus van Lidwien en
Mathilde is Margreet Vink, de
moeder van Carlijn Zandvliet,
die we onderaan zien. Haar vader is André Zandvliet, de broer
van Luc, die hier tussen Mathilde en Carlijn staat.

Ook leuk: op de achterkant van
de legitimatiekaart van Mathilde
heeft een iemand genoteerd dat
zij Europees kampioene was
eind jaren 60. Dat klopt maar ten
dele. Mathilde werd in 1977 Eu-

Allen hebben een waterpolo-verleden bij DWT. Luc heeft
daarnaast een paar jaar geleden
nog het jongens aspirantenteam
gecoacht waarin onze jeugd samen met jongens van zv Haerlem speelden.

ropees kampioene op de 200 m
vlinderslag in 2.16.87. Dat was
toen een Europees record en is
op de dag van vandaag nog altijd
de 18e tijd op de eeuwige ranglijst van Nederland.
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Met recht uit de oude doos komen deze 3 broers Van der Meijden. In de jaren zestig was vader
Jan van der Meijden nog enige
tijd voorzitter en deden Frans,
Martin en Hans aan waterpolo.
Frans is de oudste en staat hier

links. Martin is de tweede, hij
staat naast Frans en boven Martin staat Hans, de jongste van het
stel.
Niemand bleek de familie Van
der Meijden nog te herkennen.

Al niet veel beter ging het met het herkennen
van de familie Botman/Korstjens.
Links staat Katja Botman met naast haar haar
vader Piet Botman. Daarboven zijn broer Jacques. De man onder Piet is Jan Korstjens, die
getrouwd was met Hennie Lasschuit, de zus van
Katja haar moeder Jos.
Niemand wist deze 4 met elkaar te verbinden.
Dat ik daar (ten onrechte) ook Agnes Korstjens
nog mee dacht te verbinden deed de zaak misschien ook geen goed. Ondanks de verwarrende
achternaam, is Agnes geen familie van Jan, zo is
mij inmiddels duidelijk geworden.
Hier rechts staat Peter Rienstra bovenaan. Hoewel hij al lang gelden uit Haarlem verhuisde, is
zijn naam nog steeds bij veel DWT-ers bekend
als competitieleider van het waterpolo in
Noord-Holland. Onder Peter staat zijn vrouw
Lia Rienstra-Bakker. Daaronder haar zus Tineke
Bakker. In eerste instantie was zij getrouwd met
Rob Bulters (de onderste van het viertal) die in
het verleden voorzitter was van de zwemcommissie. Later trouwde Tineke met scheidsrechter
Dick Grimmon, zodat zij bekend werd als Tineke Bulters-Bakker-Grimmon.
Twee (oudere) teams hadden dit viertal juist.

Drie teams wisten nog dat Marcel Reichert geen familie had bij DWT. Veel
andere teams zullen hem misschien al niet eens meer kennen, omdat Marcel al
jaren in de VS woont.
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Ten slotte blijken ook Ton en ikzelf door familiebanden aan elkaar
gekoppeld te kunnen worden. Om
dit toe te lichten is het handig om
te beginnen bij Truus Muylaert
(rechts, 5e van boven) en Do Turkenburg (daaronder). Zij zijn nichten, want hun moeders waren zussen. Boven Truus staan Ruud,
Frank, Carry en Jeroen Muylaert.
Onder Do staan Laura en Marijke
Turkenburg, geen dochters van Do,
maar nichtjes (voor zover ik weet).
Do stamt namelijk uit een vrij grote familie, waarvan ook haar zussen Nel en Hen lang geleden actief
waren binnen DWT.

En laat Nel Turkenburg nu de
moeder zijn van Michel Hendriks,
de vader van Jet Hendriks, die we
naast Laura zien, en Pim Hendriks,
daarnaast. Links van Pim staat zijn
vrouw Mieke Goedkoop, met haar
broer Rob Goedkoop en haar moeder Toos Goedkoop daar weer
naast. Boven Pim staat Sandra van
Gemert, de moeder van Pim en Jet
en dochter van Mart van Gemert,
die weer naast haar staat. Boven
Mart staan dan ook nog zijn zoons,
de heren 3 spelers Marcel van Gemert en Ton van Gemert.
Frank Muylaert
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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
95 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
Toegangkelijk te bereiken via App en website

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.
Van Merlenstraat 1
2012 KM HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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Ingezonden brief,
Beste mensen van DWT
Eerst heel hartelijk bedankt voor
het regelmatig opsturen van de
Waterdroppels. Ik lees het blad
altijd nog met veel interesse.
Ook als mijn jongens komen en
ze zien het blad liggen kijken ze
er altijd wel even in.
Ik ken dan niet veel namen meer
van vroeger, ik ben inmiddels 89
jaren, maar soms kom je nog ‘n
bekende naam tegen, zoals onlangs van Truus Muylaert. Dat
deed mij meteen aan vroeger
denken.
De ‘Nieuwjaars’ loop op 1 januari. Gingen de jongelui (ook wel
ouderen) lopen van Kraantjelek
richting Zandvoort. Kwamen ze
terug dan stond Ruud Muylaert

met ‘n grote melkbus met chocolademelk klaar. En mijn man,
Jan van der Meijden had dan
oliebollen gebakken voor de
deelnemers.

meegedaan en ook waterpolo.
Ook hebben ze lesgegeven net
zoals mijn man. Het zijn inmiddels fijne herinneringen als je
aan DWT denkt.

De saamhorigheid in die tijd was
goed. Met wedstrijden waren
altijd veel ouders aanwezig. Ik
hoop dat dat nu nog is.

Alle mensen die betrokken zijn
met DWT, van harte gefeliciteerd met het 85 jarig jubileum,
en nog veel goede jaren. Maak
er ‘n fijn feest van.

Wij zijn ook jaren lid geweest
van DWT. Mijn man was als ik
het goed heb onthouden nog erelid of lid van verdiensten geweest.
Ook mijn jongens hebben veel
jaren met wedstrijdzwemmen

En ‘n goed en gezellig 2016 in
goede gezondheid.
De Hartelijke groeten van
Bep van der Meijden
(adres bij de redactie bekend)

Spelregelvraag 11
Deze keer, in het kader van 85
jaar DWT, iets anders dan een
spelregelvraag. Marius Bakker
heeft in de jaren 80' in het clubblad de regels van het waterpolospel behandeld. Hij is nog
steeds scheidsrechter en sinds
kort Lid van Verdiensten.
In het clubblad van november uit
1983 heeft hij het volgend artikel geschreven:
Na al de artikelen over de (verkorte) spelregels zal iedere speler(ster) wel denken, dat hij of
zij nu ook alles over het waterpolospel weet; om hen uit de
droom te helpen volgens dan nu
10 waarheden over de scheids-

rechters:
art. 1.
De scheidsrechter heeft ALTIJD
gelijk.
art. 2.
Mocht de scheidsrechter onverhoopt ongelijk hebben, dan treedt onmiddellijk art. 1 in werking.
art. 3.
Als er noch van art. 1 noch van
art. 2 sprake is, dan treedt automatisch art. 4 in werking.
art. 4.
Het is natuurlijk duidelijk dat de
scheidsrechter ALLES weet.
art. 5.
Als de scheidsrechter door een
eventuele intelligente opmerking
in verlegenheid gebracht wordt

(wat zeer onwaarschijnlijk lijkt)
heeft de scheidsrechter ten allen
tijde het recht zich te beroepen
op art. 6.
art. 6.
Intelligente opmerkingen van
speler of coach staan voor de
scheidsrechter gelijk aan gezagsondermijnende aktiviteiten.
De scheidsrechter raadplege
hiervoor het wetboek van strafrecht.
art. 7.
Iedereen kan altijd bij de
scheidsrechter terecht met zijn
persoonlijke problemen. De
scheidsrechter zal iedereen
vriendelijk en vol begrip tegemoet treden en verenigt zodoen-
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de in zich: de vader, de moeder,
de geestelijke leidsman en de
sociaal werker. Wanneer de
scheidsrechter weigert deze rol
te spelen, dan heeft hij zelf persoonlijke problemen.
art. 8.
De scheidsrechter heeft géén
persoonlijke problemen. Zijn
taak in de maatschappij geeft
hem een zo grote innerlijke bevrediging, dat er gewoon weg
geen ruimte overblijft voor onbenullige privé moeilijkheden.
art. 9.
De scheidsrechter zal nergens
voor terug deinzen. Hij is kandidaatheld en zal dat bij de eerste
de beste gelegenheid bewijzen.
art. 10.

Bij twijfelgevallen kunt U art. 2
t/m 9 vergeten.
Marius.

Ik wil hier nog een paar artikelen aan toevoegen:
art. 11.
De scheidsrechter zal NOOIT
een genomen beslissing terugdraaien op basis van aanwijzingen van een speler of coach.
art. 12.
Mocht een scheidsrechter een
genomen beslissing terugdraaien
op basis van aanwijzingen van
een speler of coach dan is hij/zij

is geen echte scheidsrechter.
art. 13.
Indien een speler of coach denkt
dat art. 11 niet op hem/haar van
toepassing zal zijn, komt bedrogen uit en zal art. 9 aan den lijve
ondervinden.
art. 14.
Een scheidsrechter is per definitie onpartijdig en heeft geen enkele belang bij de uitkomst van de
wedstrijd.
art. 15.
Indien een speler of coach twijfel heeft bij art. 14 zal waarschijnlijk art. 13 in werking zijn
getreden.
Ton van Gemert.
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Interkring age 2
14 november zijn we met de age
2 ploeg afgereisd naar Alven aan
de Rijn voor de jaarlijkse landelijke techniekwedstrijd voor
meisjes van 12 tot en met 15
jaar. Op zo'n wedstrijd zwem je
individueel 4 figuren voor de
jury en kun je door hoge punten
te zwemmen een diploma of een
limiet halen. Voor een diploma
zijn er 45 punten nodig, voor een
71
91
124
140
143
167

Hannah Machiels
Silke Burger
Noa Beijne
Eva Hartgerink
Brigit van Schie
Kate van Berne

limiet 47 (als je dit jaar 13 wordt) of 49 (als je dit jaar 14 of 15
jaar wordt). Zwem je op 2 wedstrijden een limiet, mag je meedoen aan de Synchrobeat, dit
zijn
Nederlands Kampioenschappen voor onder de 16 jaar.
Je kan maar 1 keer je diploma
halen.
Nog nooit was er zo'n grote op-

52,5704
51,3482
48,1629
46,9630
46,7259
44,6000

3e Limiet
1e Limiet
Diploma

Jurylid: Katherine Zwaanswijk
Coaches: Merel, Belinda, Miranda, (moeder Eva)

komst. Er deden meer dan 200
meisjes mee voor de wedstrijd.
Er moest lang gewacht worden,
maar de punten vielen niet tegen. We zijn thuis gekomen met
2 limieten en een diploma. Heel
veel dank aan de extra coaches
die tijdens de wedstrijd de meiden bij de panels zo goed hebben begeleid.
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Figurenwedstijd, 21-11-2015 Zoetermeer
Er is gekozen om een extra wedstrijd te zwemmen buiten onze
kring, om de kans op diploma's
en limieten te vergroten. Het
bleek niet voor niets. Na de wedstrijd zijn er 2 meiden van age 2
bij gekomen die zich hebben
gekwalificeerd voor de SynchroSilke Burger
Noa Beijne
Brigit van Schie
Charissa de Groot
Eva Hartgerink
Kate van Berne
Romy Nulkes
Chantal van Breugel

54,2148
50,9482
48,8297
46,0370
46,2370
44,1259
52,7017
51,5676

beat. Silke had een torenhoog
eindresultaat van 54 punten,
maar ook de andere meiden stegen boven zichzelf uit door hoge
punten te zwemmen. Noa en
Kate hadden zelfs samen 3x een
6! Charissa zwom ruim genoeg
voor een diploma en zit net als

Brigit heel dicht bij het limiet.
De sfeer zat er goed in en met
nog 3 techniekwedstrijden te
gaan, lijkt het doel om met een
ploeg op de Synchrobeat te
zwemmen steeds realistischer en
dichterbij te komen!

2e limiet
2e limiet
Diploma

Juryleden: Linda Visser, Katherine Zwaanswijk
Coaches: Merel, Belinda en Miranda

Van het bestuur
Beste Dwt-ers,
Het nieuwe jaar 2016 is gestart!
Het bestuur wenst alle leden en
hun geliefde een gelukkig en
bovenal gezond 2016 toe!
En natuurlijk ook een heel succesvol en sportief 2016.
2016 is een bijzonder jaar voor
ons als DWT-ers.......al 85 jaar
zijn wij een actieve zwemvereniging in het Haarlemse.
Al die jaren draaiende op vele
vrijwilligers die zich enorm inzetten voor het wel en wee van
onze club.
Onze club, De Watertrappers,
een club met veel historie, met
families die al meerdere generaties actief zijn, een club waar
zowel de recreatieve sporter als

de meer prestatie gerichte sporter zich thuis voelt.
En dat is uniek!! Zoveel vrijwilligers die zich inzetten , dat
maakt DWT tot een goede en
stabiele sportvereniging.
Het 85 ste jaar begon met de
pubquiz, waar de clubhuiscommissie de winnaar was.
Gevolgd door de goed bezochte
en gezellige nieuwjaarsreceptie,
met het vlinderslaggala waar
bijzondere prestaties geleverd
werden door de familie Muylaert
als winnaar in de familie estafette, Peter vd Bor en Hanne Keijzer beide voor de 3e keer de kilometer hebben gezwommen , de
winnaar op de 100 meter Loek

van Houtert op de 3e plaats van
de eeuwige ranglijst is terecht
gekomen en Manon van Esch op
plaats 10 van de eeuwige ranglijst haar plek inneemt.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
heeft het bestuur met veel plezier Edith Piers, Joke Schornagel, Siep Visser en Marius Bakker als ereleden van verdiensten
benoemd. Zij hebben vele jaren
ongelooflijk veel gedaan voor
DWT. En zijn het dubbel en
dwars waard om zich zelf erelid
van verdienste te mogen noemen! Dank jullie wel voor alles!
Het komende jaar vinden er allerlei activiteiten plaats om elkaar te ontmoeten en herinne-
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ringen te delen.
Je kan de activiteiten volgen op
de website, de waterdroppels en
facebook.
Het elementair zwemmen start
in 2016 met een nieuwe methodiek: het programma superspet-

ters. Een moderne en speelse
manier om het zwemmen aan te
leren bij kinderen. Ook hier zetten weer veel vrijwilligers zich
in om het programma eigen te
maken.

Alle DWT-ers die zich hebben
ingezet in 2015 enorm bedankt!!!
Het bestuur heeft zin in 2016!

Dwt Zwemmen November – December
Door: Michel
In deze vorm even een korte samenvatting van de afgelopen
maanden. Ik ben er de afgelopen
tijd niet echt aan toe gekomen
om alles netjes bij te houden.
De heren ploeg is bij de Regionale Estafette Kampioenschappen tweede geworden in het algemeen klassement. DWT werd
ook tweede in het algemeen
klassement bij de Conny Smit
Meet van Zv Haerlem. Zij eindigden maar 2 punten achter Oeza en ruim voor Zv Haerlem. Er
werden ontzettend veel medailles behaald. Een week later bij
de Cor Augustijn Memorial
werd de jaarlijkse 10 x 10 x 50m

verzwommen. We werden hier
derde achter Oeza en WZ & PC
Purmerend, maar wel voor Zv
Haerlem, de Watervlo en HPC.
Bij verschillende wedstrijden
zijn clubrecords verbeterd. Zo
verbeterde Ouassima de 100 en
200m schoolslag bij de meisjes
t/m 14 jaar. Miquel heeft nu bij
de jongens t/m 14 jaar nu alle
rugslag records in handen (50m,
100m en 200m) en zat dicht bij
het clubrecord op de 400m wissel. Helaas werd hij gediskwalificeerd en in de herkansing
zwom hij net boven het clubrecord. Kenan verbeterd zijn eigen

100m schoolslag record een paar
keer en zwom ook bij de Haagse
Sprint cup Miquels clubrecord
op de 200m rugslag eruit bij de
12-jarigen.
Jeffrey zwom bij een limiet wedstrijd in Barneveld net boven het
clubrecord op de 400m wissel.
Colim Liem heeft met 4.56.20
het clubrecord in handen. Jeffrey
zwom 4.56.85. Hij verbeterde
wel zijn eigen clubrecords op de
400m en 800m vrijeslag. De
400m ging een paar tiende sneller, maar bij de 800m ging er
maar liefst 12 seconden af. Hij
zwom 9.05 (een gemiddelde van
1.08 op de 100m).
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Leszwemmen
Ook van de leszwemcommissie
en alle lesgevers natuurlijk de
beste wensen en een spetterend
2016 gewenst. Een nieuw jaar en
een jaar van vernieuwingen.
Zo heeft u onlangs kunnen zien
bij de tafeldames dat er machtigingsformulieren lagen. U kunt
er dus voor kiezen, als reeds
zwemles hebbende, een automatisch incasso in te vullen, zodat
u voortaan geen omkiiken meer
heeft naar het betalen van de
facturen.
U heeft reeds een informatie
brief of -mail ontvangen over het
wijzigen van de zwemlesmethode. Vanaf het weekend van 8
januari zal er in de badjes 1 en 2
overgegaan worden op een nieuw, door de KNZB ontwikkeld,
systeem. Wat verandert er? Voor
de huidige zwemmers vanaf

badje 3 niks. Voor de nieuwe
kinderen heel veel. Zo is de
startleeftijd niet meer 4 maar 5
jaar, wordt bij het inschrijven
altijd een automatisch incasso
ingevuld. Maar niet alleen dit.
De zwemmertjes, die met superspetters starten, krijgen bij
aanvang een zwemboek waarin
vorderingen zelf bijgehouden
kunnen worden en er allerlei
leuke weetjes in te vinden zijn.
Tevens ontvangen zij een badmuts en duikbril. Deze moeten
de kinderen altijd op! Dat is nu
misschien even wennen en sommige kinderen zullen het vast
raar vinden, maar weet u dat het
in veel landen verplicht is een
badmuts te dragen in de openbare zwembaden? De lesgever zal
aangeven, wanneer de duikbril
opgezet moet worden of op het

voorhoofd geplaatst. Ook zullen
de kinderen soms zoomertjes
aantrekken om de stuwkracht te
ervaren. En zult u de kinderen
soms even van badjes zien verwisselen om te kunnen oefenen
in dieper en minder diep water.
Uiteindelijk zullen de kinderen
met hetzelfde diploma eindigen:
het c-diploma. De kinderen die
reeds les hebben zullen de methode van het zwem-abc blijven
volgen.
Diploma's…… zijn in het vorige
jaar door vele kinderen gehaald.
In november is onze laatste keer
afzwemmen in 2015 geweest.
Natuurlijk nog de felicitaties aan
allen. Omdat we het niet geheel
ongemerkt voorbij willen laten
gaan nog 1x de namen van alle
geslaagden.

Voor het a-diploma: Soufiane
Asbihi, Wassima Bouzmal, Kayan Hendriksma, Sylvan Stolwijk,
Rosa van Veen, Ella Methorst,
Kimo Koek, Selena de Graaf,
Indy van den Broek, Sofie Burghardt, Madani Azaay, Guusje
Davids, Sanne van der Wal,
Wencke Bakker, Jasmijn Vrijhoeven, Tess Haak.

Voor het b-diploma: Kounady
Keita, Jasmine El Bouaichi,
Tenzin Namdak Ghaangrunyetsang, Satine Ozkan, Minou Kuipers, Levi Put, Evy van der
Schuit, Sioned Lansbergen, Jay
Engels, Celyna Wildeboer, Joy
Langeveld, Arantxa Kroon, Lieke Scheeres, Kian Weerman,
Toine Janssen, Amber Meijer,

Bodhi Smit, Zyon Schmidt, Elisabeth van het Nederend.
Voor het c-diploma: Meryem
Kusakci, Amine Rabibi, Yousra
El Mannichi, Ibrahim Taabouni,
Daniel Kusakci, Nicolai Stolwijk, Fien Korstjens, Lilly Jacques, Dagmar de Haan, Romeijn
Wouda, Flox Keeler.

Lid van verdiensten
Elders in het clubblad heeft u het
ook al kunnen lezen; tijdens de
laatste nieuwjaarsborrel zijn een
aantal personen benoemd tot lid
van verdiensten. Dit vanwege
hun jarenlange inzet voor DWT

en dat wordt gewaardeerd. Ook
3 van onze lesgevers zijn hiertoe
benoemd en we willen ze vanuit
de leszwemcommissie nogmaals
feliciteren en in het zonnetje zet-

ten: Joke Schornagel, Siep Visser en Edith Piers. Gefeliciteerd.
Rest ons niks anders dan iedereen weer een fijn zwemjaar te
wensen.
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Het uur u
Ook bij het uur u worden zwemlessen gegeven. Dit zwemuur op
de vrijdagavond is bedoeld voor
volwassenen. Het is mooi te zien
dat ouder en kind samen oefenen
voor hun diploma; de volwassenen alleen later op de avond.
Mensen die nooit de mogelijkheid gehad hebben om te leren
zwemmen of het al die jaren niet

durfden, raken op dit uur vertrouwd met het water. Het afzwemmen van het uur u gebeurt
natuurlijk gewoon tijdens hun
eigen uur: vertrouwd en veilig.
De felicitaties aan de afzwemmers voor het a-diploma: Luiza
Goanta, Varsha Dupare, Sharita
Ribai.

Ook gefeliciteerd voor het behalen van het b-diploma: Jaila
Gomes de Paiva, Lusine
Hovhannisyan, Marietta
Hovhannisyan, A.A. Rahimi
Kuhani, Mesfin Aman Aragaw,
Amini Sarwar.

Van de polocommissie
"Een sportief nieuwjaar en de
beste wensen voor de rest van je
leven!"
Hiermee open ik het stukje van
de waterpolocommissie. Twee
weken zijn voorbij gevlogen,
hup weer in het gareel. En daar
horen de vergaderingen ook bij,
naast het trainen, werken en kinderen netjes op tijd op school

krijgen.
Even denken……….. 2015 lijkt
nu al heel lang geleden.
De poloboekjes zijn in de maak
en we hopen deze begin tweede
week van januari klaar te krijgen. Als het goed is, bent u al
door de coach/aanvoeder op de
hoogte gebracht van de eerste
wedstrijd.

Hieronder vind je alvast de eerste twee wedstrijddagen van januari, een oproep voor oude
capjes, De pen van Rob Goedkoop (herencoördinator), een
verslagje van het schaatsuitje en
nog veel meer.
Namens de polocommissie,
Roselijn Verbruggen

Zaterdag 9 januari
Uitwedstrijden
W.nr
2359
4283

Niveau
MW .HE2A
MW .HE2A

Thuis
Aquarius 1
Aquarius 1

Uit
Heren 2
Heren 3

Plaats en bad
W ormerveer, De W atering
Haarlem, De Planeet

Aanv.
16:50
19:00

Zaterdag 16 januari Baddienst: Mascha
W.nr

Niveau

Thuis

Uit

Aanv.

Tafelbezetting

VSR

1917
2917

MW .DA4A
MW . HE4C

Dames 2
Heren 5

Aquafit Da1
De Amstel H1

18:45
19:30

Heren 5
Dames 2

-

Uitwedstrijden
W.nr

Niveau

Thuis

Uit

Plaats en bad

Aanv.

232
305

MW .DG1A
MW .EG2C

Pupillen <13
Pupillen <11

W ormerveer, De W atering
H’dorp, Sportc. Kon. W -A

14:40
16:00

369

MW .BM1A

Asp. Meisjes <17

Haarlem, De Planeet

18:15

3029
2385
3135
674

MW .HE2A
MW .HE2A
MW .HE2B
MW .DA1A

De Ham DG1
ZPCH EG2
DWT/VZV/ZV Haerlem
ZV De Zaan H4
W Z&PC Purm.
IJsselmeer H1
De Snippen

Heren 2
Heren 3
Heren 1
Dames 1

Zaandam, De Slag
Purmerend, Spurd-Leeghwaterbad
Huizen,De Meent
Amstelveen,De Meerkamp

18:25
18:40
19:40
20:50
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De jarigen van januari.
2 januari 2007
2 januari 1993
3 Januari 1987
8 januari 1977
12 januari 1954

-

Lily Kaviani
Jim Bol
Tim Stocker
Robin Teurlings
Bert Loerakker

13 januari 2003
16 januari 2004
24 Januari 1980
26 januari 2004

-

Minke Broekens
Kai Kaviani
Richard Molenaar
Diego van Gemert

Gr. van de polocie en tot volgende keer.

Oude capjes actie.
Nog geen goede voornemens
voor 2016? Dan hebben wij er
eentje voor jullie!
Er liggen vast nog wel (oude)
setjes caps op zolder in een oude doos of een setje die je nu
niet meer gebruikt. Wij willen

vragen of je deze aan de club wil
doneren. Wij kunnen ze namelijk heel goed gebruiken voor de
jeugd. Denk maar aan minipolotoernooien, oefenwedstrijden of
voor de jeugdspelers onder de 11
en 13. Je kunt ze inleveren aan

de bar. Daar zal een emmer
staan met, je raadt het al (!),
"CAPJES in the bucket actie".

De pen.
Annette bedankt voor het doorgeven van die prachtige pen ;) Ik
voel mij wederom zeer vereerd.
Een aantal jaar geleden had ik
ook al het genoegen om wat over
mijzelf te mogen schrijven.
Ik ben toen zeer openhartig geweest. Ik zal het dit keer wat
korter houden anders lezen jullie
het niet. In hoofdlijnen dan
maar. Rob Goedkoop, lid bij
DWT sinds het moment dat ik
ben gaan leszwemmen in het
Sportfondsenbad gelegen aan het
Fredrikspark. Daar ben ik besmet met het waterpolovirus en
daar ben ik ook niet meer vanaf
gekomen. Ik heb de verhuizing
naar het Boerhaavebad mogen
meemaken en heb uiteindelijk
een aantal jaar in het heren 1

team mogen spelen.
Hoogtepunt was het kampioenschap en het spelen in de 2e
klasse bond. Natuurlijk waren
ook vele andere hoogtepunten
maar daar zal ik jullie niet teveel
mee belasten. Dat heeft alles te
maken met het sociale gebeuren
buiten de wedstrijden om. De
Herenuitjes, toernooien, bardiensten en de nodige andere feestjes. Deze combinatie prestatie en
ontspanning, dat is wat DWT is.
En daar ben ik trots op! En dat
maakt dat leden van DWT vaak
al heel wat jaartjes lid zijn van
de vereniging en ook bereid zijn
om wat te betekenen voor de
club.

Ik ben zelf bijna altijd wel actief
geweest bij een commissie. En
op dit moment ben ik weer actief
bij de polocommissie. En wel als
herencoördinator. Ik ben afgelopen Pinkstertoernooi door voorzitter Dolf op een zwak moment
in combinatie met een heel goed
verhaal gecontracteerd. En ik
heb daar eerlijk gezegd helemaal
geen spijt van. Ik vind het erg
leuk om weer wat te betekenen
voor DWT.
En ja dan moet de pen weer worden doorgegeven... de laatste
van de polocommissie.
Roselijn Succes
Groetjes Rob
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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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Schaatsuitje voor de jeugd.
Zondag 20 december werd er verzameld bij de schaatsbaan, we
waren met 27 kinderen en 3 begeleiders. Onze Peter van de Bor
had zijn schaatsen ook uit het
vet gehaald. Leuk dat er van alle
zwemtakken kinderen aanwezig
waren. Nadat de ijzers waren
omgebonden kon er geschaatst
worden. De jongst groep kreeg
een schaatsclinic en de oudsten
een ijshockeyclinic. Ik moet zeggen dat het er ontzettend goed
uit zag! Blijkt maar weer dat ze
ook kunnen vlammen op bevroren ijs en niet alleen in het vloeibare water. Na een uurtje was
het tijd voor koek en zopie om
Schaatsuitje
even bij te komen, dacht ik zo.
Maar binnen no time werd er
weer geschaatst! Geen tijd of de De middag werd afgesloten met Peter en Karin bedankt voor julrust nemen om lekker bij te ko- friet en fris. We hebben het su- lie hulp.
men.
perleuk gehad en het was een
goede start van de vakantie!
Gr. Roselijn Verbruggen

Jubileum evenementen.
Zwemvereniging DWT viert 85 jarig bestaan!
Op 30 december 2015 is het precies 85 jaar geleden dat Zwemvereniging
De Watertrappers (DWT) uit
Haarlem is opgericht. Dat betekent een mooi jubileum voor de
club!
De club, met als thuisbasis het
Boerhaavebad, viert dit jubileum
het hele jaar met verschillende
evenementen voor jong en oud.
Het jubileum jaar begint op de
officiële verjaardag van de club:

op 30 december 2015.
De evenementen bestaan uit o.a.
een quiz, zwemwedstrijden (in
de vorm van 'de DWT Spelen'),
een feest, speurtocht en een ludieke actie waarbij zoveel mogelijk leden samen 85 kilometer
gaan zwemmen.
Ook de
oud-leden worden in het zonnetje gezet: in september wordt er
een reünie georganiseerd.

Ook alle overige activiteiten in
2016, zoals de jaarlijke Paas- en
Pinkstertoernooien zullen in het
teken staan van het 85-jarig jubileum. Deze mijlpaal zal niemand
ontgaan!
Bent of kent u een oud-DWT-er?
Stuur dan een mailtje naar
jubileum@dwt-haarlem.nl
Dan houden we u op de hoogte
van de reünie in het najaar van
2016.
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Het eerste jubileum evenement.
"DWT-pubquiz"
De aftrap is geweest op woensdag 30 december en het was een
geweldig feest!
Wat een opkomst was er zeg,
jong en oud vulde het clubhuis.
Als eerst wil ik onze complimenten geven aan de heren die
deze quiz hebben gemaakt.
Frank Muylaert en Ton van Gemert een super leuke quiz hebben jullie in elkaar gezet, TOP!
Er deden 12 teams mee, leuk
dat er best veel oudere leden
waren die we al een tijdje niet
hadden gezien. Er kwam van
alles aan bod,
vrijwilligers,

voorzitters van het bestuur, anagrammen van onze leden bijvoorbeeld wie is ad video drol?
Spelregels van de zwemtakken,
clubbladen van jaren lang op
volgorde leggen en ga zo maar
door. De leukste van allemaal
was de familiebanden bij elkaar
zoeken. Bracht hier en daar wel
wat discussies op, maar al met al
DWT is toch 1 grote familie!
Wil je het zelf eens proberen, ga
je gang. Je bent al een beetje op
weg geholpen.
(Zie pagina 2)

Er werd flink gestreden om de
eerste plek, maar er kon er maar
1 de winnaar zijn.

De uitslag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

clubhuiscommissie - 85
wedstrijdzwemmen - 82
Heren 3 - 81
Thijs - 77
de jonkies - 76
Can Kan - 65
Verzadigd - 62
Jubelteam - 60
REZ - 57
Loerakker "DWT coryfee" - 53
bestuur DWT en co - 52
Tafelgangsters - 44
De gelukkige winnaar

Het tweede jubileum evenement.
"De DWT-Spelen' / buffet/ feest"
Het 2e evenement van de jubileum vieringen is op zaterdag 9
januari. Op deze dag gaan we
zwemmen, eten en feesten. Voor
ieder wat wils en voor jong en
oud! De dag begint om 16:00

uur, met 'De DWT-Spelen'. In
verschillende onderdelen ga je
strijden om de beste DWT-er te
worden. Het zwembad wordt
verdeeld in een aantal onderdelen. Je moet wedstrijdzwem-

men, synchroonzwemmen en
waterpoloen. Ben je de sierlijkste, de snelste of degene die het
meeste doelpunten kunt maken?
Dan win je misschien wel de
felbegeerde prijs…
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De wedstrijd wordt verdeeld in
leeftijdscategorieën, dus iedereen kan meedoen!
Na het zwemmen vanaf 19:00
uur is er een buffet in de hal van
het zwembad. Heb je geen zin in
de zwemwedstrijd? Dan kun je
ook alleen komen eten. En andersom kan natuurlijk ook. Na

het eten barst er een swingend
feest, met DJ, los in het clubhuis. Voor het buffet vragen we
een kleine eigen bijdrage van
€7,50 dit moet ter plekke worden betaald. Van het bestuur
krijg je 2 consumpties. Alle overige drankjes zijn voor eigen
rekening. Voor zowel het eten

als het zwemmen moet je wel
opgeven.

Buffet:
Wanneer: zaterdag 9 januari
vanaf 19:00 uur
Kosten: € 7,50 per persoon, betalen bij aankomst
Opgeven: Uiterlijk 7 januari

Feest:
Wanneer: zaterdag 9 januari
vanaf 21:00 uur tot in de late
uurtjes

Opgeven kan via:
jubileum@dwt-haarlem.nl
of door middel van het speciale
inschrijfformulier in het clubhuis. Inschrijven kon nog tot en
donderdag 7 januari.

Samengevat:
DWT-Spelen
Wanneer: zaterdag 9 januari
vanaf: 16:00 uur
Kosten: geen
Opgeven: Uiterlijk 7 januari
Vergeet niet je leeftijd te vermelden!

Voor al je vragen, opmerkingen
en aanmeldingen kun je terecht
bij de jubileum commissie via:
jubileum@dwt-haarlem.nl

Het derde jubileum evenement.
"Puzzelfietstocht, reünieborrel en bbq"
Dit evenement staat in het teken
van een reünie, het is voor alle
leden van DWT en voor de oud
leden DWT. Dus ken je oud leden breng ze op de hoogte van
ons evenement en laat ze een
mail sturen naar
jubileum@dwt-haarlem.nl zo
worden ze op de hoogte gehouden.
Er wordt een fietsspeurtocht georganiseerd, deze zal je langs de

lange historie van DWT leiden.
De fietstoch t zal zo'n 2 uur in
beslag nemen en is voor jong en
oud.
Bij terugkomst staat er een borrel klaar om te toasten op nieuwe en oude leden en het feit dat
DWT 85 jaar is. Aansluitend is
er een bbq onder begeleiding
van een muziekje. Voor de bbq
vragen we een kleine eigen bijdrage van €7,50 dit moet ter
plekke worden betaald. Van het

Samengevat om:
15.00 uur tot 17.00 uur puzzelspeurtocht
17.00 uur borrel
19.00 uur bbq

bestuur krijg je 2 consumpties.
Alle overige drankjes zijn voor
eigen rekening.
Zowel voor de fietstocht, borrel
en bbq moet u zich inschrijven.
Zet er duidelijk in voor welk
evenement(en) u zich aanmeld
en met hoeveel personen!
Dit kan tot en met 21 augustus
via naar
jubileum@dwt-haarlem.nl , ook
voor vragen kunt u hier terecht.
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Het vierde jubileum evenement.
"85 kilometer zwemmen."

Het is de bedoeling om het
85-jarige jubileum af te sluiten
met 85 kilometers te zwemmen.
De hele club mag hieraan zijn
steentje bijdrage, hoe meer hoe
leuker en hoe minder je zelf
hoeft te zwemmen. Maar hé,
daar zijn wij als zwemvereniging niet vies van!

Dus hou 30 december vast vrij
in je agenda.

Wij hopen vele van jullie te zien
op één of meerde evenementen.

En tot slot, vind je het leuk om
als vrijwilliger te helpen bij een
evenement laat het ons weten.
Wij kunnen altijd wel mensen
gebruiken.

Groetjes van de Jubileumcommissie,
Carry Muylaert, Auroa Piers,
Mariska Ter Horst en Roselijn
Verbruggen.
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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

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
# Miriam Otte (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu
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

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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DW T websites:

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
vrijdag
18.30 - 19.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30
donderdag 18.00 - 19.00
vrijdag
19.30 - 20.00

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
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

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

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

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
Junior 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
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