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Van het bestuur

Beste DWT-ers,

De zomerstop alweer voorbij!
Na een kwakkelende zomer en 2
mooie gouden medailles bij bui-
tenwater zwemmen maar helaas
tegenvallende resultaten in de
overige zwemonderdelen bij de
Olympische Spelen is DWT vol-
op aan het trainen.
Alle onderdelen hebben de trai-
ningen hervat en binnenkort
starten de 1e wedstrijden .
Ook het bestuur is na de zomer-
stop weer bij elkaar geweest.
Naast vergaderen hebben we de
archiefkast opgeruimd. Daar

kwamen we veel oude foto's en
artikelen tegen , je weet hoe het
gaat! Dan duurt opruimen wat
langer maar heb je wel leuke
herinneringen aan onze vereni-
ging die alweer 85 jaar bestaat.
Dat vieren we het hele jaar door.
Op 4 september staat de reünie
gepland, eerst met elkaar fietsen
en dan een bbq. Het bestuur wil
de jubileum commissie een dik
compliment geven over alle ori-
ginele en leuke activiteit die zij
organiseren dit jaar. Mooie mo-
ment om elkaar te treffen, en
veel herinneringen die zullen

ontstaan. Dank jullie wel!
Vanuit het bestuur gaat er deze
maand een afvaardiging naar het
KNZB congres. Thema is "een
duik in de toekomst". Een inspi-
ratie dag over passie voor water,
de toekomst van verenigingen en
het zwemmen in Nederland. We
hopen daar ideeën op te doen en
ook voor onze vereniging inspi-
ratie op te doen.
We wensen alle leden en heel
succesvol en sportief seizoen
toe!

Bestuur DWT

Spelregelvraag 17

Onze huidige spelregels zijn gel-
dig van 2013-2017 en dus is het
weer tijd voor een herziening.
Om te testen welk effect moge-
lijke wijzigingen hebben wordt
er internationaal al enige tijd
geëxperimenteerd. Met ingang
van het nieuwe seizoen zal een
aantal van deze wijzigingen
worden doorgevoerd. Het gaat in
ieder geval om de spelregel
m.b.t. het aantal spelers in het
water, deze worden terug ge-
bracht naar 6 i.p.v. 7 spelers.
Daarnaast is ook onderwerp van
gesprek de omvang van de bal,
deze wordt voor heren mogelijk

terug gebracht naar maat 4 (de
damesbal). Over de nieuwe spel-
regels heb ik nog geen definitie-
ve informatie kunnen vinden,
maar die zal (misschien al in dit
clubblad) binnenkort vast wel
beschikbaar komen.

Wat wel nieuw is, is het protocol
voor een veiligheidsbeleid rond
wedstrijden. Helaas moet van-
daag de dag met dit soort zaken
rekening worden gehouden. Als
je het protocol doorneemt dan
vraagt dit behoorlijk wat van de
uurleider. Gelukkig hebben we

het nog steeds over incidenten
en niet over structurele zaken.

Goed, dit gezegd hebbende, gaan
we weer terug naar de waterpo-
lospelregels zoals we die nu nog
kennen.

Wit schiet op het doel van blau-
w. Het blauwe team ligt op de
break en gaat direct richting het
doel van wit. Hierbij geeft blauw
6, blauw 4 een extra zet. Wit
schiet overigens in de handen
van de keeper. Wat doet de
scheidsrechter?
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Sportfair
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Onderlinge wedstrijd synchroonzwemmen

Dinsdag 12 juli hebben wij het
seizoen afgesloten met de wel-
bekende onderlinge wedstrijd.

Er was een sterk deelnemers
veld met zelfs een aantal enthou-
siaste moeders!!

De juryleden hadden het zwaar,
maar zijn er toch uitgekomen.
Bedankt daarvoor. 

Super gedaan dames. Dit belooft
wat voor het nieuwe seizoen!

Uitslag 

Aanloop/Age I groepen:
1e  met 72,0 punten Chirine en Elif 
2e met 63,5 punten Liza, Lina, Hazal, Nazly en

3 mama's
3e met 63,0 punten Aimy, Chirine en Noëlle

Age II, Junioren en Senioren:
1e met 73,5 punten Noa en Charissa
2e met 72,0 punten Kate en Svetlana
3e met 67,5 punten Eva en Romy
4e met 66,5 punten Brigit, Chantal en Silke
4e met 66,5 punten Eva, Silke, Susan en Svetlana

Leszwemmen

Aanstaande vrijdag starten de
zwemlessen bij DWT weer. Na
een wisselvallige zomer, met
veel mooie dagen maar ook met
behoorlijk wat regenachtige, is
het weer tijd om het ritme op te
pakken. Waarschijnlijk hebben
veel kinderen tijdens de zomer-
vakantie heerlijk in het zwem-
bad in bv. Kroatië, Italië of
Frankrijk gelegen. Of misschien
wel gewoon hier in Haarlem in
de Houtvaart. Toch is het zwem-

men tijdens een zwemles anders.
Ineens wordt er weer gelet op
'pipovoeten', wordt er weer door
het zwembad geroepen: "lang-
maken, uitdrijven." Dat zijn na-
tuurlijk dingen die tijdens een
vakantie helemaal niet belang-
rijk zijn. We zien dus regelmatig
dat het na de zomervakantie
weer even duurt voordat kinde-
ren de juiste slag te pakken heb-
ben. Dit is heel normaal.
 

Vlak voor de zomervakantie is
er nog afgezwommen. De kinde-
ren die op dat moment hun di-
ploma hebben behaald, starten
deze week dus bij het volgende
badje. Weet u al wie zijn of haar
diploma heeft ontvangen? Ik zal
ze even opnoemen.

Voor het a-diploma zijn dit:
Anis Rabibi, Asma Taouil,
Chaymae Jaghdoufi, Imane Taa-
bouni, Emil Minasian, Italo Otte,
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Welmoed Stock, Marcello van
Rheenen, Stijn van der Aart, Ju-
lie van Emmerik, Luuc Zwitser,
Anne van Thuijl, Alisya Kuijer,
Huub van Beem, Mart van der
Meer, Donna van Willigen,
Mick Kerkhoff, Jesse Weustink,
Floor Scheeres, Anwar Elkhalfi-
oui.

Voor het b-diploma: Dina Aou-
ragh, Alyscha Raphael, Jade El
Attar, Jesse Hilligehekken, Mo-
hamed El Attar, Thijs Baan,
Nick Mosterd, Ella Methorst,
Lily Reurings, Luca Kerkhoff,
Julian van Dijk, Renee Vink,

Mick Kreijger, Wencke Bakker,
Samira Lamaitre, Vivienne Frui-
tema, Annika Conner, Anoek
Kessens, Fenna Hutzezon.

En ook hebben deze kinderen
hun c-diploma behaald: Ilias
Essami, Soufiane Asbihi, You-
nes Asbihi, Kounady Keita, Mi-
kail Demir, Wassima Bourmal,
Sofie Burghardt, Jasmijn Vrij-
hoeven, Toine Janssen, Sylvan
Stolwijk en Tess Haak.

Allemaal gefeliciteerd. 
Wat een prestatie!!!

Gewijzigde lestijden

Vanaf aanstaande vrijdag zijn de
lestijden in het Boerhaavebad
aangepast. Van 17.30 tot 18.30
uur wordt er zwemvaardigheid
gegeven. Deze les wordt ook
Junior Pro genoemd. Van 18.30
tot 19.30uur kunnen de kinderen
dan zwemmen voor hun
abc-diploma/superspetters en om
19.30 blijft als vanouds het Uur
U.
De tijden op de zaterdag in de
Planeet zijn niet gewijzigd. 
Een heel fijn zwemjaar gewenst.

Zwembroeken

 
We kunnen weer zwembroeken
bestellen! Je kunt de bekende
paarse zwembroek bestellen met
of zonder tekst. De ontwerpen
voor beide zwembroeken vind je
in de bijlage.

De zwembroeken zijn van het
merk Turbo, voor maten kan de
maat van je oude zwembroek het
beste worden aangehouden. In
de bijlage vindt je een overzicht
van de maten, XXS t/m XXXL. 
De prijs voor één zwembroek
zonder naam zal €36,- bedragen
en de prijs voor één zwembroek
met naam €40,-.

Mocht je een nieuwe zwem-
broek willen dan vraag ik je de
volgende gegevens naar Pim
Hendriks te sturen (pimmi-
ie@live.nl):
 
Naam:
Achternaam:
Team:
 Maat (XXS t/m XXXL):
Aantal:
 Naam (Ja of Nee):
Naam in BLOKLETTERS:

Jullie kunnen tot 4 september
2016 alle bestellingen doorge-

ven, daarna zal het weer even
duren voor er een bestelling
doorgevoerd kan worden! Als je
een zwembroek of meerdere heb
besteld bij pimmiie@live.nl (be-
stellen kan alleen per mail), krijg
je een mail terug met daarin het
corresponderende bedrag en het
rekeningnummer waarnaar dit
overgemaakt moet worden. Pas
als dit bedrag is overgemaakt,
wordt je bestelling verwerkt.
NIET BETAALD IS NIET BE-
STELD.

Voor vragen kunnen jullie mij
al t i jd  mai len of  bel len
(06-28096552). Tot snel en niet
vergeten te bestellen! 

Groetjes,
Pim Hendriks
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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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Een nieuw sportseizoen

De zomer is voorbij en het nieu-
we sportseizoen is begonnen.
Verschillende takken hebben in
buitenbaden hun baantjes ge-
trokken, maar vanaf nu is ieder-
een weer welkom in het Boer-
haavebad en het clubhuis. Ook
de bar gaat weer open op de vrij-
dag en de zaterdag. Iedereen is
natuurlijk van harte welkom in
‘de huiskamer van DWT’.

Ook dit seizoen willen we er
weer met elkaar iets supers van
maken. Mede daarom zullen er
weer verschillende activiteiten
georganiseerd worden waarbij
jullie welkom zijn. De 1ste bar-
dienst van het waterpoloseizoen
(10 september) nemen wij in
ieder geval voor onze rekening.

Graag wijzen wij nu alvast op

het sportgala in het voorjaar van
2017. Vanaf nu zullen wij de
bardiensten en thema’s en aan-
kleding daarvan volgen met het
oog op de awards.

Hopelijk zien wij jullie snel in
het clubhuis!

- De clubhuiscommissie

Van de polocommissie.

Na bijna 4 maanden gaat einde-
lijk de bal weer het water in. Ik
hoop dat jullie er allemaal weer
veel zin in hebben. Wij als polo-
commissie hebben er in ieder
geval wel zin in.
Inmiddels zijn de Houtvaart trai-
ningen bijna ten einde en de bin-
nen trainingen zijn  weer begon-
nen. De opkomst bij zowel de
dames en de heren is goed te
noemen. Dat gaat wat betekenen
voor het nieuwe seizoen.

Een klein minpunt is de indeling
van de jeugd geweest. Eind vo-
rig seizoen heeft de polocom-
missie samen met de trainers een
competitie indeling gemaakt
waarin we drie jeugd teams kon-
den inschrijven. Een team voor
pupillen <11, een teams voor
pupillen  < 13 en een team voor
aspiranten <15. We hebben zelf

voor twee aspiranten dispensatie
aangevraagd om voor al deze
teams voldoende kinderen in te
schrijven. Echter met de deadli-
ne van 1 september in het vizier
was het heel jammer dat enkele
jeugdleden het spelletje waterpo-
lo toch niet meer zagen zitten of
het te druk hadden met andere
zaken dan waterpolo. Op zich
heel begrijpelijk dat dit gebeurd
alleen jammer dat de polocom-
missie er in de laatste week van
augustus mee worden gecon-
fronteerd. Na veel gepuzzel en
geschuif kunnen we helaas van
de drie voorgenomen teams er
maar twee inschrijven. Er is een
pupillen <11 en een aspiranten 
<15 team ingeschreven. Ik wil
hierbij de commissie leden die
zich hiermee bezig hebben ge-
houden bedanken voor hun inzet

en geduld.
Voor wat betreft de senioren
hebben we net als volgend jaar 2
dames teams en 5 heren teams in
kunnen schrijven.

Binnen de polocommissie is ook
het een en ander veranderd. We
hebben afscheid genomen van
Sabine Govers en Annette La-
gendijk. Nogmaals dank voor
jullie tomeloze inzet in de com-
missie. Gelukkig hebben er zich
twee vrijwilligers gemeld die
deel willen uitmaken van de po-
locommissie, Jorrit Bakker en
Hugo Metten. Deze zullen zich
verder nog nader voorstellen.
Rest mij iedereen een goed, ge-
zond en vooral sportief seizoen
toe te wensen.

Dolf Pethke
Voorzitter (polocommissie)
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Introductie nieuwe le-
den van de polocom-
missie.

Vanaf dit jaar zijn er twee nieu-
we leden in de polocommissie
aanwezig. Zij zullen zich hieron-
der even introduceren. 

Omdat wij dit jaar de polocom-
missie komen versterken is het
onze eerste taak om ons aan
jullie te introduceren. Wij zijn
Jorrit Bakker en Hugo Metten en

spelen momenteel waterpolo in
de Herenselectie, na vele jaren
samen in de jeugd te hebben
gespeeld. Naast ons in te zetten
voor DWT studeren wij de ko-
mende jaren ook nog in respec-
tievelijk in Amsterdam en Delft
en proberen wij wat geld te
verdienen via diverse bijbaan-
tjes. Enkele jaren geleden heb-
ben wij al training gegeven aan
de jeugd. Hier zijn we toen mee
gestopt in verband met ons
examenjaar. Omdat ons alles

tijdens de jaren in de jeugd en nu
ook in de herenselectie is komen
aanwaaien met dank aan de
polocommissie is het nu onze
beurt om daaraan mee te helpen. 

Wij hopen dat wij onze kwalitei-
ten kunnen inzetten om van
waarde te zijn.

Wij zullen ons best doen!
Groeten,
Jorrit en Hugo

Eerste polo wedstrijden

Zaterdag 10 september 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv.
31198 MW.EG3A Pup < 11 VZV EG2 18:45
31558 MW.CG1A Pup < 15 De Otters Het Gooi CG1 19:25
32402 MW.HE4C Heren 4 KZC H4 20:10
35514 MW.HE2A Heren 2 Aquarius H1 20:55
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
36382 MW.DA3A De Reuring Da2 Dames 2 Duikerdel, Noord-Scharwoude 19:10

Zaterdag 17 september 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv.
35528 MW.HE2B Heren 3 IJsselmeer H1 18:45
32652 MW.HE4C Heren 4 De Waterwolf H2 19:30
 Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30518 MW.CG1A ZPCH CG1 Aps < 15 Sportcomplex K. Willem Alexander 15:25
32470 MW.HE4B ZV De Bron H2 Heren 5 De Waterhoorn, Hoorn 17:40
35551 MW.HE2A KZC H2 Heren 2 Sportf. Beverwijk 18:20
30467 MW.DA1A Het Y Da3 Dames 1 Sportf. Oost, Amsterdam 19:25

Zondag 18 september Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30180 MW.HE1A De DuinkikkersH1 Heren 1 Sportboulevard de Engh 18:30

Agenda
4 september -  DWT jubileum fietstocht / borrel / bbq
10 september  en 11 september - Snippen jeugd waterpolotoernooi
17 september - Sportfair
28 sept.  / 5 okt.  / 12 okt. - w- cursus
2 oktober - vriendjes en vriendinnetjes training voor de jeugd
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W-cursus.

Op woensdag 28 september,
woensdag 5 oktober en woens-
dag 12 oktober vanaf 20.00 tot
….  wordt er een W-cursus
aangeboden in ons clubhuis.De
leden of ouders  die nog geen
w-tje in bezit hebben krijgen een
persoonlijke uitnodiging toe ge-
stuurd. Dus heb je w-je nog niet
zet deze data vast in je agenda!
Het is van belang dat er zoveel
mogelijk spelers/ouders een
w-tje hebben zodat we allemaal
maar 4 keer per jaar achter het
tafeltje hoeven te zitten.

Scheidsrechter cursus.

Er komt ook een scheidsrechter
cursus aan dit seizoen, datum en
locatie zijn nog onbekend. In
ieder geval na de w-cursus. (
lees  hier boven ) Er heeft zich al
1 deelnemer aangemeld, het zou
leuk zijn als er meer enthousias-
telingen zich aanmelden. Wel is
de voorwaarde van  deelname
dat je je w-tje hebt. 
Mocht je interesse hebben mail
dan naar: evenementenwaterpo-
lo@dwt-haarlem.nl

Sportfair.

Zaterdag 17 september staat
DWT met zijn promotie team op
de Haarlemse Sportfair. 
In het clubblad staat al beschre-

ven wat je daar kan verwachten.
Leuk als jullie ook langs komen
en neem vooral je vrienden en
familie mee.

Verslag jeugdkamp.

Voor de vakantie is er een be-
hoorlijke groep op kamp ge-
weest om precies te zijn 28 kin-
deren en 6 begeleiders. We heb-
ben het fantastische gehad. Toen
alle tenten waren opgezet heb-
ben we een kennismaking spel
gedaan waarbij iedereen in de
kring zat en 1 persoon in het
midden met een opgerolde krant.
Deze moest de gene in de kring
waarvan de naam genoemd werd
op zijn knie slaan voordat deze
een andere naam kon noemen.
Hilarisch was dit, na een kwar-
tier wist iedereen wie wie was.
En van zo'n actief spel krijg je
trek, iedereen had wat meegeno-
men voor het avondeten. Er
werd gegeten of het hun laatste
maaltijd was! Toen de avond
viel begon de dropping, voor de
gene die voor het eerst werden
gedropt was het natuurlijk wel

spannend.  Maar de begeleiders
hebben ze er doorheen gesleept
en ze kwamen moe en weer
heelhuids bij de tent aan. 

De volgende ochtend stond (bij-
na) iedereen fris en fruitig op,
klaar voor het ontbijt. Na het
ontbijt een wedstrijdje vliegtuig
vouwen gedaan. Wie maakt het
mooiste vliegtuig,  wat ook nog
eens  het verste komt.  Na deze
inspannende opdracht stond er
een nog grotere uitdaging te
wachten. Bido en Florianne bei-
de in opleiding op het CIOS
hadden een pittige bootcamp
voorbereidt. En ik moet zeggen
dat was het ook, gekreun en ge-
steun van alle kanten. Maar ie-
dereen heeft mee gedaan hoor,
behalve ik dan. Er moet toch
iemand zich op offeren om toe-
zicht te houden. Daarna werd er

gezwommen en een moment van
vrijspel. Na de lunch kwam  het
"Grote ruilspel" aan bod. Per
groep kreeg je een paperclip,
deze ruil je in het dorp voor iets
anders. Dat iets anders mag je
ook weer ruilen en ga zo maar
door. Je kreeg hier anderhalf uur
de tijd voor, bij terug komst wer-
den alle bij elkaar verzamelde
spullen beoordeeld door een spe-
ciaal ingevlogen jury.  Mitchell
en Wesley die zeer veel verstand
hebben van spullen gingen se-
rieus aan de slag. Uit alle troep
ehh sorry vezamel objecten 
werd dan toch de grote IKEA
klok gekozen als mooist en bo-
venal als functioneelste. Deze
hangt nu te pronken bij een van
de begeleiding thuis en wij ver-
wachten dan ook dat ze overal
op tijd zal verschijnen.

mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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Na het zwemmen en hangen (
want daar zijn over het algemeen
jongeren heel goed in ) kwam
daar het avond eten. Kilo's patat
en toe behoren. En je raad het al
alles was op! Toen de patat op
was werd het tijd voor de bonte
avond. Aardig wat kinderen had-
den echt hun best gedaan en een
stukje geoefend. Ook begeleider
Peter was niet vies van een to-
neel stukje uit "eigen werk" en

liet zien hoe de zwaarte kracht
werkt.  Lily, Isa en Iris deden
een liedje wat de rest van de
avond in je hoofd bleef hangen.
Bido, Quissima en Kitha deden
een dansje met acrobatiek. De
stoere jongens Quinten en Kas-
per deden ook "iets", maar de
grote winnaars waren Sofie, Me-
rel en Lisa met een in een mid-
dag in elkaar gezet dansje. Voor
het naar bed gaan werd er nog

het spel levend Statego gedaan
tot dat het te donker werd. 

Volgende ochtend zorgde Peter
voor gebakken eitjes bij het ont-
bijt, heerlijk.  30 eitjes verd-
er…….. 

Rond 15.00 uur kwamen de eer-
ste ouders hun kroost ophalen en
zo kwam het eerst zo gezellige
veld steeds leger te staan.
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Het was echt een super leuk en
geslaagd kamp, we hebben nu
alweer zin in het volgende
kamp.

Iedereen bedankt die heeft ge-
holpen met het een of ander wat
ook maar te maken had met het

jeugdkamp gebeuren. Ouders
bedankt dat we jullie leuke kin-
deren een weekend mochten le-
nen. Femke, Florianne, Peter,
Bido, David en Johannes jullie
waren super leiding.

Groetjes Roselijn.

ps. 
De vergeten spullen liggen vanaf 
4 september in het clubhuis in en
op de bruine kast onder de kap-
stok. 
Ze liggen daar nog 2 weken,
daarna worden ze weggedaan.

Verslag minipolo uitje.

Elk jaar aan het eind van het sei-
zoen sluiten de minipoloërs af
met een uitje. Dit jaar zijn we
wezen bowlen bij de Bison bow-
ling.  Willem, Jonathan, Mira,
Laurens, en Jeremy waren er. 
En zij mochten ook nog een
vriendje of vriendinnetje mee
nemen. Het was een heel  ver-
zorgt uitje er was zelfs een
goochelaar en aan het eind friet-
jes en een snack met als toetje
nog een ijsje. Het bowlen was
een ware jongens en meisjes stri-
jd en ik zal jullie vertellen dat de
jongste van het stel de meeste
punten had behaald. Helaas heb-
ben we ook afscheid genomen
van de trainers Iris en Meagan
voor volgend jaar hebben zij het
te druk op school. Wij willen de
meisjes heel erg bedanken voor
hun inzet, de kinderen hebben
het altijd erg leuk gevonden om
bij jullie te trainen.

Antwoord spelregelvraag

De scheidsrechter fluit voor een
gewone fout in het nadeel van
blauw. Artikel 20.3 is hier van

toepassing: "Het helpen van een
speler bij het begin, een herbegin

of op elk ander moment gedu-
rende het spel."
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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

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 dienstverlening
! Toegankelijk 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:
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Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

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

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

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

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

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: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

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

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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