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Van het bestuur
Beste leden,
De herfst zijn we stralend ingegaan en het seizoen is goed begonnen door DWT.
Bijvoorbeeld bij waterpolo. Dames 1 heeft de eerste wedstrijd
gewonnen, Heren 5 heeft met
man minder 5-6 gewonnen tegen
Zv de Bron en Heren 1 heeft
6-12 gewonnen tegen de Duinkikkers. Dat belooft veel goeds
voor de competitie!
Het bestuur is op de 3e maandag
van september weer bij elkaar
geweest. De werkgroep leszwemmen was bij deze vergadering aanwezig. Het programma
Superspetters loopt goed, de
werkgroep was over het algemeen positief hoe het nu loopt.
Harrie van Geldorp heeft aangegeven per direct met zijn bestuursfunctie te stoppen. Gelukkig om positieve redenen, namelijk het ondersteunen van de
werkgroep leszwemmen, Na-

tuurlijk is het jammer hem te
gaan missen binnen het bestuur,
maar hoe mooi is het dat hij zijn
ervaring binnen de club gebruikt
om met enthousiasme wat anders te gaan doen? Wij bedanken
hem enorm, zonder al te veel
woorden pakte hij veel bestuurstaken op. Het bestuur gaat op
zoek naar een opvolger.
Ook goed nieuws vanuit BHZ,
op donderdag 29 september is ,
na jaren overleg met SRO en
gemeente, de gebruikers overeenkomst getekend door alle
Haarlemse zwemverenigingen.
Dit geeft ons als vereniging
meer zekerheden omtrent accommodatie bij bijvoorbeeld
verhuizen van het zwembad
Met SRO wordt nog steeds onderhandeld over het terugbetalen
van onterecht betaalde huur voor
het clubhuis en over de hoogte
van de gebruikersvergoeding.
Een langzaam proces wat we
samen met OVH voeren, maar

de moeite waard. Enkele weken
zijn we wel met elkaar eens geworden dat DWT geen huur
hoeft te betalen. Dus het 1e kleine stapje is gezet.
Op maandag 3 oktober gaan we
als bestuur en nog een paar vrijwilligers mee doen aan de belactie van de Vriendenloterij. Dit
om extra inkomsten te genereren
voor de vereniging. We zijn benieuwd naar de resultaten!
En dan was er nog de fietstocht
en de reünie begin september.
Helaas raakte Sandra daarbij
ernstig geblesseerd aan haar
voet. Sterkte Sandra met het herstel!
De opkomst was goed, zelfs oud
DWT-ers uit het buitenland waren erbij om elkaar weer eens te
treffen. Voor herhaling vatbaar!
Het bestuur wenst jullie een
mooie maand oktober toe met
veel sportief succes!

Spelregelvraag 18
Het team met de witte cap staat
tegen het einde van de vierde
periode met één doelpunt voor
en heeft balbezit. Alle spelers,
met uitzondering van de keeper
van het team met de witte cap,
bevinden zich op het speelhelft

van het team met de blauwe cap.
Het team met de blauwe cap
speelt een goede pressing waardoor er geen afspeel mogelijkheden zijn voor de speler met de
witte cap met de bal.

Deze speler speelt uiteindelijk
de bal naar zijn keeper.
De scheidsrechter fluit voor deze
actie. Waarom, wat is de straf en
is dit terecht?
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Wedstrijdverslag De Vuursche 1 - DWT 3
Heren 3 speelde 24 september
tegen het 1ste van De Vuursche.
Wij hebben deze wedstrijd met
4-3 verloren. In de krant van
Baarn is een hilarisch artikel
verschenen. Heren 3 wordt jonger geschat (de gemiddelde leeftijd is 46, mede dankzij Jeroen,
Florenci en JP). Ik wordt door de
coach vergeleken met een keeper

die de spelers van De Vuursche
niets zegt. Ik vraag me af welke
bijnaam hij daarbij in gedachte
hadden: de bolle van Zwolle, de
beer van de Meer, de kolos van
Oss, het lek van Pec of de flop
van TOP? Ik ga voor: een meter
of twee van DWT.
Daarnaast schetst de coach een
beeld waarbij Heren 3 zich af-

vraagt naar welke wedstrijd hij
heeft gekeken. Ja, ik lag lekker
te keepen, maar om nu te beweren dat de uitslag 20-5 had kunnen worden is de waarheid flink
oprekken.
De nummer 6 op de foto is Hans
van Beek.
Ton.
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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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Van de waterpolo voorzitter.
De bal ligt alweer een kleine vier
weken in het water en de resultaten zijn ook goed te noemen.
Heren 1 zet zijn goede spel van
vorig seizoen verder door. Alle
drie de wedstrijden hebben ze
met ruime cijfers gewonnen.
Dames 1 moest haar meerdere
zien in tegen ZPC in Amersfoort. Van de drie wedstrijden er
1 verloren.
De jeugd, het team onder 13 is
met een bliksem start begonnen
dit seizoen. Waarschijnlijk komt
dat door de nieuwe trainer/coach
Johannes Kaspers. Ze staan momenteel ver bovenaan met vier
gewonnen wedstrijden. Maar

liefst 110 doelpunten voor en 3
tegen! (gemiddeld 27 doelpunten
per wedstrijd). Ik heb de (kinder)
champagne al koud gezet.
Graag nog uw aandacht voor de
week van de scheidsrechter. Deze week (1 t/m 8 oktober) is het
de week van de scheidsrechter.
Wij als polocommissie hebben
voor elke scheidsrechter die een
wedstrijd in ons bad fluit een
presentje gegeven. Vrijdag 7
oktober zullen we onze scheidsrechters in het zonnetje zetten.
Namens de polocommissie willen wij alle scheidsrechters bedanken voor jullie veelal tome-

loze inzet voor de sport waterpolo. Van de week heeft een aardige delegatie deel genomen aan
de w-cursus in ons clubhuis.
Nog 2 maal en dan hopen wij dat
iedereen zijn of haar certificaat
haalt, zodat er weer wat meer
gerouleerd kan worden achter
het tafeltje.
Voor de aankomende weken is
er weer goed waterpoloweer
voorspeld dus ik zou zeggen
knal hem erin.
De sportgroeten van Dolf Pethke

Jeugd.
Na een rumoerige start van het
seizoen is nu iedereen lekker aan
het trainen en spelen. We zijn dit
jaar begonnen met het Jeugdwaterpolo toernooi van De Snippen
in Oude kerk aan de Amstel. Het
was prachtig weer en ze hebben
fantastische gespeeld. Zo goed
zelfs dat ze kampioen van het
toernooi zijn geworden!

Bij de minipoloërs stromen de
nieuwe kinderen binnen. We
eindigden en begonnen met 2
kinderen en nu er liggen er al 5
nieuwe kinderen bij. En als ik
zo naar de kinderen kijk maken
zij heel veel plezier en leren ze
stukje bij beetje steeds beter te
waterpoloën. Sandra de trainster
heeft er duidelijk veel plezier in
om deze poloërs in de dop training te geven. Sandra heeft zelf

al enige jaren waterpolo ervaring
achter de rug, ik schat in zo'n 15
jaar. Zo heeft zij jaren lang verdienstelijk in het eerste dames
team gespeeld. Nu geef zij haar
capje over aan haar zoon Willem
die bij de pupillen <11 speelt.
Vanaf zondag 9 oktober krijgen
de mini's nu ook op zondag training van een nieuwe trainer, Milo. Milo is 16 jaar en speelt zelf
al heel wat jaren waterpolo. Mi-

lo is ook begonnen als een miniploloër, ondertussen speelt hij
nu in Heren 4 en daarnaast is hij
ook jeugdscheidsrechter. Van de
week heeft hij gekeken en mee
geholpen met de mini's en hij
vond dat ze al heel veel konden
en staat te popelen om zondag te
beginnen. Ook zijn we nu bezig
om verenigingen in de buurt te
benaderen of zij minipolo toernooien organiseren om daar aan
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mee te delen. Want waterpolo
leer je het beste om wedstrijdjes
te spelen.
De aspiranten < 11 gaan tot nu
toe als een speer en hebben nog
niets verloren. Stefan vindt het
een leuk clubje kinderen bij elkaar die ontzettend hard trainen.
Lily is niet meer het enigste
meisje want Günes komt haar
een handje helpen.
De aspiranten < 13 jaar spelen
dit jaar 5 tegen 5 omdat we net
niet genoeg kinderen hebben om
7 tegen 7 te spelen. Heel verrassend pakken zij dit goed op en
winnen zij met grote uitslagen.
Het hoogste tot nu toe was 33-0

en toen hebben ze zelfs de laatste 2 partjes met een man minder
gespeeld! Voor de tegenstander
minder leuk, maar voor het begin van het seizoen is dit natuurlijk een vet chille start ( zoals zij
zeggen). Maar nog niet te vroeg
juichen je weet maar nooit wat
voor sterke tegenstanders ze nog
meer tegenover ze krijgen. Ook
voor deze kanjers zijn we bezig
om een oefenwedstrijd te organiseren samen met de overgebleven aspiranten <15.
De Aspiranten <15 zijn lekker
aan het mee trainen met de pupillen <13 en behouden zo toch
hun conditie en kwaliteit en heel

belangrijk ze maken lol met
elkaar. Lars wordt deze week
geopereerd en zal een tijdje niet
kunnen trainen. We wensen Lars
sterkte met zijn operatie en een
spoedig herstel toe.
We hopen dat er in de aanloop
van dit jaar nog meer kinderen
komen waterpoloën om o.a.
weer een aspiranten team <15 en
voor in de toekomst aspiranten
<17 in te schrijven. We organiseren daarom ook regelmatig een
vriendjes en vriendinnetjes training. Voor deze training mogen
de kinderen een vriendje meenemen om te laten zien wat waterpolo nou is. Zondag 16 oktober
is de eerste van het jaar.

Vriendjes en vriendinnetjes training
Lieve waterpoloërs jullie mogen zondag 16 oktober
een vriendje of vriendinnetje / broertje of zusje meenemen. Zo kunnen jullie laten zien hoe leuk jouw sport
is en wie weet vinden ze het wel zo leuk dat ze er ook
op willen. Na afloop krijgen ze een goodiebag met wat
lekkers erin mee naar huis. Wij zijn benieuwd wie er
allemaal iemand mee neemt.
Groetjes Sandra, Milo, Stefan, Johannes en Roselijn.

Dames.
Dit jaar ligt het op de op dinsdag
en vrijdagavond goed vol, soms
tellen we wel 25 dames! We
hopen dat dit zo blijft. Dames 1
heeft nu 10 dames waarvan 3
hele nieuwe aanwas. Puck en
Annemarie komen van ZPCH,
waren vorig jaar onze vijand. Nu
niet meer natuurlijk zij zijn een
mooie aanvulling voor het team.
Fokkelina, voor vele een beken-

de, heeft na een tijdje De Weg
Terug gevonden. Fokkelina zal
als keeper fungeren net als toen,
lang geleden. En nog een bekende onder ons Marjolein die heeft
ook haar entree gemaakt binnen
D1. Dames 1 heeft er nu 3 wedstrijden erop zitten, 2 gewonnen
en 1 verloren.
Bij dames 2 hebben we nu 15
spelers! Nieuwkomers zijn Karina, Zensi, Joke, Marjolein(tje)

en Roselijn. Zelden zo een groot
dames team gehad. Het is natuurlijk wel gezellig, maar niet
altijd handig als iedereen kan
spelen. Maar vaak kan er iemand
mee doen met dames 1 of zijn er
nachtdiensten of is er oppasnood. Dames 2 hebben 3 wedstrijden gespeeld, helaas allemaal verloren maar zeker niet
slecht gespeeld.
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"Jeugd in de spotlight"
Dit jaar staat de jeugd centraal
bij het waterpolo, ze staan in de
spotlight! Elke maand zullen we
enkele jeugdspelers aan het

woord laten d.m.v. vragen. In
het eerst volgende clubblad mogen de eerste kinderen zich gaan
voorstellen, wij zijn benieuwd.

Tot zo ver de jeugd.
Vrolijke groet,
Roselijn Verbruggen, jeugd coördinator.

Bericht van de Heren coördinator
Door Rob Goedkoop
Voor wat de heren betreft loopt
het allemaal prima. Ook deze
zomer zijn weer nieuwe leden
aan komen waaien. Het betreft
hier Jan Pieter Bal (Balletje),
een oud polo lid van DWT die
een aantal jaartjes was gestopt.
Hij speelt dit seizoen bij ons Heren 3 team. Dat geldt ook voor
onze Spaanse vriend Florenci
Ferrer Andres. Hij werkt op dit
moment in Nederland, woont in
Heemstede en wilde graag een
potje polo spelen. Dit deed hij
ook altijd onder de Spaanse zon.
Na de Houtvaart training was hij
nog niet geheel overtuigd maar
na een bezoekje aan café Spoorloos ging hij al snel over tot ondertekening van het inschrijfformulier. Ook hij gaat spelen in
H3. Aanvoeder Ton van Gemert
heeft beide heren inmiddels volledig in de tang! Jan Pieter &
Florenci van harte welkom en

succes.
LIoyd Muylaert speelt dit seizoen officieel in Heren 1. Dat
geldt ook weer voor Arjan
Klinkenberg. Hij heeft vorig seizoen niet gespeeld omdat hij
voor zijn opleiding een periode
op reis is geweest. Welkom terug! Boris Schotman heeft de
stap gemaakt naar Heren 2. Paul
Zuiderduin , die even met polo
was gestopt is gelukkig ook
weer aan het sporten geslagen en
versterkt ook het 2e team. Dat
geldt ook voor Johannes Kaspers
en Jeroen van der Leij. Zij speelden tot verkort in H3. Timothy
Steenhoek & Milo Harifian gaan
H4 versterken. Jannus Doing en
Patick Aarts spelen ook dit jaar
weer bij H5. Jannus, Patrick,
Milo en Boris zijn door omstandigheden versneld doorge-

stroomd naar de senioren teams.
Dat was best wel een stap maar
zij doen dit super. Zij spelen
zeer gemotiveerd wedstrijden
met de betreffende teams en trainen daarnaast zoveel mogelijk
mee met de Heren selectie. Ga
vooral zo door!
De trainingen van de heren-selectie worden goed bezocht de resultaten mogen er dan
ook zeker zijn. Heren 1 heeft
beide wedstrijden gewonnen en
Heren 2 heeft inmiddels drie
punten uit twee wedstrijden.
Heren 3 heeft nog geen punten
zitten in de tas maar traditiegetrouw komen zij altijd wat later
op gang. Dus dat komt vast wel
goed. Heren 4 heeft wel drie
punten weten te pakken en dat
geldt ook voor Heren 5.
We zijn op de goede weg!

Waterpolo Agenda van Oktober.
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 1 oktober t/m 9 oktober de week van de scheidsrechter.
Zondag 2 oktober geen trainingen ivm met wedstrijdzwemploeg die wedstrijd hebben in Boerhaave.
Woensdag 5 oktober w-cursus, 20.00 uur in het clubhuis.
Woensdag 12 oktober w- cursus 20.00 uur in het clubhuis.
Zondag 16 oktober vriendjes en vriendinnetjes training voor de jeugd.
Zondag 6 november geen training i.v.m. waterpolowedstrijden.
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Wedstrijden van de maand oktober.
Zaterdag 8 oktober Baddienst: Mascha/Hugo
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Aanv. Tafelbezetting
32583 MW.DG5x54A Pup < 13
AZ&PC DeFuten DG5X5 18:45 Heren 2
36351 MW.DA3A Dames 2
AZVD Da1
19:25 Heren 3
35512 MW.HE2A
Heren 2
De Meerkoeten H1
20:10 Dames 2
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Plaats en bad
35583 MW.HE2B
De Fuut H2
Heren 3
MFA Safari, Maarssen
32303 MW.HE4B
HZCdeRobbenH4 Heren 5
De Lieberg, Hilversum
31730 MW.HE1A
Aquarijn H1
Heren 1
Sportcomplex Merwestein
30796 MW.HE4C
De Snippen H4 Heren 4
De Meerkamp, Amstelveen
32796 MW.DA1A Aquarijn Da1
Dames 1
Sportcomplex Merwestein
Zaterdag 15 oktober Baddienst: Jorrit
W.nr Niveau
Thuis
Uit
33416 MW.HE4C
Heren 4
De Ham H7
33134 MW.HE4B
Heren 5
De Ham H6
33505 MW.DA1A Dames 1 JAWS Amsterdam Da1
33983 MW.HE1A
Heren 1
GoSwim H1
Zaterdag 29 oktober Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
35440 MW.HE2A
De Ham H4
31173 MW.EG3A
DAW EG2
33173 MW.DG5x54A AquaWaarD 5X5
35494 MW.HE2B
De Dolfijn H3
33028 MW.HE1A
DeAalscholverH1
30946 MW.HE4C
DJK-ZAR H4
31257 MW.HE4B
DJK-ZAR H5

Uit
Heren 2
Pup < 11
Pup < 13
Heren 3
Heren 1
Heren 4
Heren 5

Aanv.
18:25
19:10
19:55
20:55

Tafelbezetting
Heren 1
Heren 4
Heren 5
Dames 1

Plaats en bad
De Watering, Wormerveer
Sportcomplex Hoornsevaart
De Waardergolf, H.hugowaard
Sloterparkbad, Amsterdam
Almere Poort, Almere
Sportplaza Mercator, A’dam
Sportplaza Mercator, A’dam

VSR
Aanv.
17:15
17:35
18:40
19:35
19:40

VSR
-

Aanv.
17:20
17:30
17:40
18:15
19:15
19:45
20:30

De week van de scheidsrechters
Deze week is het de Week van
de Scheidsrechter. Van 1 t/m 9
oktober worden scheidsrechters
en officials landelijk bedankt
voor hun inzet tijdens wedstrijden. De officials en scheidsrechters zorgen er immers voor dat
alles volgens de spelregels verloopt en dat iedereen kan genieten van de sport. Wij als vereniging zijn reuze blij met onze
scheidsrechters en willen hun
ook hartelijk bedanken voor hun

inzet. Vorige week zaterdag 1
oktober en aankomende zaterdag
8 oktober zullen alle scheidsrechters die bij ons komen fluiten in het zonnetje worden gezet.
Onze eigen verenigingsscheidsrechters komen vrijdag 7 oktober 20.00 uur gezellig en drankje
en wat lekkers nuttigen in het
clubhuis. Dus vind je het gezellig om een praatje te maken/vragen te stellen met onze
scheidsrechters, kom gezellig
langs.

Gastscheidsrechters hebben afgelopen zaterdag net hun presentje gekregen.
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Leszwemmen
Met de start van het nieuwe seizoen komen ook de verscheidene jaarplanningen weer om het
hoekje gluren. Voor het leszwemmen is er alweer het een
en ander op touw. Zo zal in deze
weken een start gemaakt worden
met het met kleren aan zwemmen in het diepe. Want op 4 en
5 november zal er uitgezocht
worden voor het afzwemmen.
Weet u nu al dat uw kind dan
niet kan; laat dit dan tijdig weten. Want na 4 en 5 november
kan er niet meer worden uitgezocht. Dit heeft verscheidene
oorzaken maar vooral ook heeft
het te maken met de deadlines
die de KNZB hanteert voor het
doorgeven van de afzwemmers.
Het afzwemmen zal plaats vinden op 3 december.

Kleedkamers in
Boerhaavebad

het

Iedereen is inmiddels wel op de

hoogte van de kleedkamerindeling. Een vader verkleedt zijn
zoon en/of dochter in de jongenskleedkamer. Een moeder verkleedt haar kind in de meisjeskleedkamer. En wist u dan ook
dat DWT eigen kleedkamers
heeft? Op de vrijdagavond zijn
dat de eerste 2 kleedkamers vanuit ons clubhuis. Deze worden
speciaal gereserveerd voor leden
van DWT. Er is vanuit ons een
dringend verzoek deze ook te
gebruiken. Ook al horen de kinderen officieel pas na de douches overgedragen te worden aan
de lesgevers, zien we dit heel
vaak niet gebeuren. Om alles in
goede banen te leiden, is het
voor zowel ons als onze collega's in het andere bad heel fijn te
weten waar de kinderen op te
halen en wie naar welk bad
moet. Graag dus in onze eigen
kleedkamers omkleden en niet
naar de hokjes of andere kleed-

kamers.

Geen zwemles op vrijdag 14 oktober voor
het les zwemmen en
uur u
Deze avond wordt er bij DWT
een bijscholingscursus georganiseerd door de KNZB. Alle bijscholingen hebben een eigen
thema. Deze avond wordt er wederom dieper ingegaan op de
borst- en rugcrawl. Het is heel
fijn, dat we daar als lesgevers
allemaal bij aanwezig kunnen
zijn. Het is immers heel belangrijk dat er op dezelfde wijze
aangeleerd wordt. De consequentie is wel dat we dan dus
allemaal geen les kunnen geven.
Daarom vervallen de zwemlessen van 18.30 en 19.30uur. Junior pro kan wel gewoon doorgaan.

Antwoord spelregelvraag 18
De scheidsrechter fluit vanwege
artikel 20.16 Het verspillen van
tijd.
Het verspillen van tijd.
[Opmerking: Het is de scheidsrechter toegestaan een gewone
fout onder deze regel toe te kennen, voordat de 30 seconden van
balbezit is verstreken.Als de
doelverdediger de enige speler
van zijn ploeg is op zijn eigen
speelhelft, verspilt hij tijd als hij
de bal krijgt aangespeeld door

een medespeler van zijn ploeg
die zich op de andere helft van
het speelveld bevindt.Tijdens de
laatste minuut moeten de
scheidsrechters ervan overtuigd
zijn dat er bewust tijd verspild
wordt, alvorens deze spelregel
toe te passen.]
Artikel 20.16 valt onder de gewone fouten, dus de scheidsrechter geeft het team met de
blauwe cap een vrije bal op de
locatie waar de keeper werd
aangespeeld.

Heeft de scheidsrechter gelijk?
Je kan aanvoeren dat de speler
geen andere aanspeel mogelijkheid had dan de keeper. Maar je
kan ook aanvoeren dat het team
met de witte cap tijd aan het
winnen is om de overwinning
zeker te stellen.
Uiteindelijk is het de scheidsrechter die het bepaald en hij/zij
heeft gefloten voor het verspillen voor tijd, dus terecht.
Ton van Gemert.
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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 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:
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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Uit het Noord Hollands Dagblad
3 oktober 2016
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

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

Kopij
De Waterdroppels wordt samengesteld
door en voor DWT'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
DWT 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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