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Van het bestuur
Beste leden,
De donkerste maand van het jaar
breekt aan……maar gelukkig
hebben wij als DWT nog een
mooi feest voor de boeg!
Op 30 december wordt het jubileum jaar afgesloten met de 85
kilometer zwemmen. De laatste
activiteit van een prachtig en
geslaagd jubileum jaar. Dat allemaal door de jubileum commissie met veel enthousiasme georganiseerd!
Heel erg bedankt voor alle leuke
activiteiten en jullie inzet!
En natuurlijk is december de
maand om alle vrijwilligers te
bedanken namens het bestuur!
Ook dit jaar zijn er meer dan 120
leden bezig geweest voor de vereniging. Daar mogen we als
vereniging supertrots op zijn! Na

de Sinterklaas overhandigen we
jullie traditiegetrouw dan ook
ene presentje als waardering
voor jullie inzet!
Denkt u bij het lezen van dit
stukje dat lijkt mij nou ook
leuk…..een steentje bijdragen
aan de vereniging meldt u dan
aan. Voor eenmalige activiteiten,
als bestuurslid of als content
manager( een persoon die zich
bezig houdt met social media en
nieuwe communicatievormen)
En dan wordt het januari…..normaal starten we met
een nieuwjaarsreceptie. Dit jaar ,
als uitzondering niet.
De clubhuiscommissie gaat het
plafond vervangen. Een moderner plafond met mooie verlichting. De beste week om dat te
doen is direct begin januari. In
die periode hebben de leden er

het minst last van.
Andere opties voor de receptie
zijn overwogen maar niet voldoende om de receptie door te
laten gaan.
Maar natuurlijk organiseren we
een ander moment om elkaar te
treffen en de beste wensen uit te
wisselen.
Op 14 januari draait het bestuur
een bardienst. Op deze avond
heten we alle leden en oud leden
welkom tussen 17 en 19.30 uur
om een drankje en borrelhapje te
komen halen en bijvoorbeeld
een waterpolo wedstrijd te komen kijken.
We hopen veel leden te zien die
avond!
Het bestuurd wenst u een fijne
december maand toe!

Alternatieve nieuwjaarsreceptie
( bij uitzondering ivm vervangen plafond clubhuis)
Het 1e weekend van januari
wordt er hard gewerkt aan het
vervangen van het plafond van
het clubhuis. De nieuwjaarsreceptie is dan ook niet mogelijk
op 7 januari.
Graag nodigen we, als bestuur,
alle leden en oud leden uit om
op zaterdag 14 januari tussen 17
en 19.30 uur een drankje te komen doen in het clubhuis. Op
deze avond draait het bestuur de
bardienst.

Bij uitstek de gelegenheid elkaar
de beste wensen te doen voor
2017 en het nieuwe plafond te
aanschouwen!
We hopen veel ( oud) leden te
verwelkomen!
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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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Spelregelvraag 20
De spelregels leggen echt alles
vast:
Artikel 1: speelveld en
wedstrijdmaterialen
Artikel 2: doelen
Artikel 3: de bal
Artikel 4: mutsen
Artikel 5: ploegen en vervangers
Artikel 6: officials
Artikel 7: scheidsrechters
Artikel 8: grensrechters
Artikel 9: tijdopnemers
Artikel 10: secretarissen
Artikel 11: speelduur van de
wedstrijd
Artikel 12: time-out
Artikel 13: het begin van het
spel
Artikel 14: het maken van een
doelpunt
Artikel 15: herbegin na een
doelpunt

Artikel 25: ongeval, letsel of
ziekte
Zoals je ziet zijn er zo'n 16 artikelen die niet gaan over overtredingen. De slechts negen artikelen (artikel 16 t/m 24) beschrijven wat je niet mag doen in het
water en wat daarvoor de consequenties zijn: gewone fout, uitsluiting of strafworp.
Laten we eens artikel 25, ongeval, letsel of ziekte gaan bekijken.
29 oktober jl. speelde Heren 3
uit tegen De Dolfijn. Tijdens de
tweede periode kreeg één van
onze verdedigers een elleboogstoot van een aanvaller. Dit werd
niet door de scheidsrechters gezien en dus niet bestraft.
De speler had wel heel duidelijk
last van de stoot en kon niet

doorspelen. Hij bewoog zich
naar de kant (richting het terugkomvak) en maakte daarbij zijn
capje los.
De wedstrijd was niet onderbroken en ging door. Uiteindelijk
vroeg de scheidsrechter om de
bal en legde daarmee de wedstrijd stil. De scheidsrechter gaf
het wisselgebaar.
De speler wisselde en ging op de
reserve bank zitten en haalde
zijn capje van zijn hoofd.
In de derde periode kwam deze
speler weer het veld in. De
scheidsrechter is hier verder niet
op in gegaan ondanks commentaar van de tegenpartij.
Wat had de scheidsrechter eigenlijk volgens de spelregels moeten doen?

Nieuwjaarsreceptie
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Van de polocommissie
Van de voorzitter.

Jeugd

De voorzitter heeft het druk met andere zaken,
dus zal ik dit stukje maar eens gaan maken.
Met het dichten en rijmen nog in het hoofd,
heb ik het Dolf beloofd.
Het jaar 2016 is al bijna klaar,
en wij sluiten het knallend af dit jaar.

Welkom op waterpolo.
Ariane Wolf
Thomas Brand

Met het 85 jarig bestaan,
zullen wij als vereniging 85 kilometer zwemmen gaan.
Niet alleen of in je uppie oh nee,
met de hele vereniging hola die jee.
We nodigen ook iedereen uit voor dit evenement,
zodat jij ook je kilometertje mee zwemt.

Het wordt steeds drukker op
dinsdag, en vooral bij de mini's!
Heel leuk om te zien dat er zo
veel enthousiaste kinderen in het
water liggen. Doordat er zoveel
kinderen zijn is het voor de
trainster Sandra best een pittige
taak om iedereen de nodige aandacht te geven. Al gaat het haar
best goed af. We zijn hard opzoek gegaan naar een tweede
trainer zodat we de groep in
tweeën kunnen delen. En dit is
gelukt! Lloyd Muylaert, een speler van heren 1, zal voortaan samen met Sandra de dinsdagtrainingen verzorgen. Tot en met de
Kerstvakantie helpt Milo Sandra.

Minipolo

Ken je iemand niet meer lid van DWT,
breng hem op de hoogte want die zwemt ook mee.
Aanmoedigen is ook van belang,
want daar zwemmen wij harder van.
Alle poloërs groot en klein,
we hopen dat jullie er bij zullen zijn!
Ook hopen wij jullie te zien op 8 januari,
in het clubhuis heffen wij onze glazen al daari.
Voor iedereen de beste wensen,
tot dan lieve mensen.

Spelregelmiddag.
Elk jaar organiseren wij voor de
pupillen <11 en <13 en hun
ouders een spelregelmiddag. Op
deze middag krijgen de kinderen
op een interactieve manier in de
vorm van een quiz de spelregels
uitgelegd.
De spelregelmiddag wordt verzorgd door Ton van Gemert, de
vader van ….., de keeper van
…… was schei ds rechter
van…..iemand die er verstand
van heeft.

Het beloofd een gezellige middag. De dag wordt afgesloten
met pannenkoeken en limonade.
Zet dus in je agenda: zondag 15
januari van 15.00 uur tot en
met 18.30 uur .

Geen training
Kerstvakantie.

in

de

In de Kerstvakantie is er geen
training voor de jeugd. Maar we
hopen natuurlijk wel iedereen te

zien bij het grote spektakel op
vrijdag 30 december, wanneer
we als vereniging met zijn allen
85 kilometer gaan zwemmen.
Lees verdere informatie hier
over in het clubblad. Wij zwemmen om 17:30 uur tot 18.30 uur
minipolo en leszwemmen en om
18:30 uur tot 19.30 uur het uur
U, synchroonzwemmen en waterpolo pupillen. Mocht je een
andere tijd nou beter uitkomen,
geen probleem!
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Verjaardagen van december
Arthur Stricker
Wesley van den Haak
Lloyd Muylaert
Patrick Aarts
Tanisha Agbogbo
Cor Elstgeest
Jochem Groenendijk
Herman Lanfermeijer

4 dec.‘62
6 dec.’91
6 dec.’96
6 dec.’00
6 dec.’07
12 dec.57
12 dec.07
15 dec’62

Agenda
18 december:
23 december:
30 december:
8 januari:
8 januari:
15 januari:
21 januari:

Winter schaatsuitje voor de jeugd t/m 16 jaar.
Gemaskerd kerstfeest (16+)
85 kilometer zwemmen.
Jeugdtoernooi De Houtrib pupillen <11 en < 13
Nieuwjaarsborrel
Spelregelmiddag voor aspiranten en 11 en 13, ouders
zijn ook van harte welkom.
Oefenwedstrijd tegen VZV gemengd team pupillen <
15. Gaat niet door!!!

Wedstrijden van december
Zaterdag 10 decemberBaddienst: Mascha
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Aanv.
Tafelbezetting
36354 MW.DA3A Dames 2
ZV De Zaan Da5
18:45
Heren 2
35518 MW.HE2A Heren 2
JAWS Amsterdam H2
19:30
Dames 2
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Plaats en bad
33286 MW.EG3A WZ&PC EG1
Pup < 11
Leeghwaterbad, Purmerend
30473 MW.HE4C ZPCH H5
Heren 4
Sportc. Koning Willem Alexander
33755 MW.DA1A De Meeuwen Da1 Dames 1
Weth. F.B. Duran, Diemen
31810 MW.HE1A De Reuring H1
Heren 1
Duikerdel, Noord-Scharwoude
35572 MW.HE2B ZV Haerlem H5
Heren 3
De Planeet, Haarlem
Zondag 11 december
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
31435 MW.HE4B JAWS H3

Uit
Heren 5

VSR
Aanv.
17:15
17:45
19:30
19:55
20:45

Plaats en bad
Aanv.
Sportfondsenbad Oost, Amsterdam 15:35

Zaterdag 17 decemberBaddienst: Jorrit/Rob
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Aanv.
Tafelbezetting
30586 MW.DG5x54A Pup < 13
Aquafit DG5X5
18:45
Heren 1
30412 MW.DA1A Dames 1
Oceanus Da1
20:10
Heren 3
30638 MW.HE1A Heren 1
De Otters Het Gooi H1
21:10
Dames 1
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Plaats en bad
31079 MW.HE4B Oceanus H5
Heren 5
De Waterlelie, Aalsmeer
36403 MW.DA3A De Ham Da5
Dames 2
De Watering, Wormerveer
35450 MW.HE2B De Ham H5
Heren 3
De Watering, Wormerveer
30962 MW.EG3A VZV EG2
Pup < 11
De Heerenduinen, IJmuiden
ZPC AMERS35429 MW.HE2A
Heren 2
Sportfondsenbad Amersfoort
FOORT H6
30132 MW.HE4C KZC H4
Heren 4
Sportfondsenbad Beverwijk

VSR
Aanv.
16:25
16:30
17:15
17:25
19:30
20:20
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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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Leszwemmen
De afgelopen maand is een bezige maand geweest voor de leszwemcommissie.
Na het afscheid van een van onze commissieleden moesten de
taken voor het afzwemmen anders verdeeld worden.
Gelukkig hebben we de activiteiten en kwaliteiten van Miranda nooit voor lief genomen.
Maar nu we het stokje weer van
haar hebben overgenomen zijn
we haar wel extra dankbaar voor
het vele werk wat ze in die jaren
heeft verricht. Hierdoor was de
overgang heel gemakkelijk en
hebben afgelopen zaterdag 62
kinderen hun zwemdiploma gehaald. Een prestatie van de kinderen…. En de ouders en opa's
en oma's die op het vroege tijdstip in dat warme zwembad 62
kinderen mochten aanmoedigen.
Want dat duurt wel de gehele 2
uur. U heeft u kranig geweerd en
bent aldoor enthousiast geweest.
Fijn die betrokkenheid.

Gefeliciteerd,
aan alle geslaagden voor het
behalen van het A-diploma:
Yesmina, Phileine, Nisanur,
Maryam, Tygo, Cezanne,
Daniel, Matisse, Stan, Finn,
Rohan, Kate, Jade, Fenna,
Nadine, Ileana, Levy, Mirthe,
Tygo, Thieme.
Ook proficiat aan iedereen die
zijn B-diploma heeft ontvangen:

Kent u ook die verhalen op het
schoolplein:" hoe ver is jouw
kind al?" "Heeft jouw kind al
een zwemdiploma?" Want laten
we wel zijn; heb je twee of drie
kinderen die allemaal zwemles
volgen en dan ook nog voor hun
c gaan, zit je zomaar 5 jaar of
langer wekelijks langs de waterkant. Een hele traditie die vele
families volgen. En afscheid nemen van een traditie kan op vele

manieren gaan. Hoe leuk, en
eigenlijk ook bijzonder, is het
voor ons als lesgevers wanneer
blijkt dat onze inzet en betrokkenheid niet onopgemerkt blijven. Dat het zwemplezier ook
daadwerkelijk is aangekomen en
mensen daar een blijk van
dankbaarheid aan geven. Aan
jullie ook nogmaals dank Jesse
en Dennis; wij vonden het ook
leuk.

Anwar, Anis, Youssra,
Chaijmae, Welmoed, Imane,
Asma, Sanne, Julia, Kjel, Ammar, Jesse, Stijn, Olivia, Damian, Luuk, Anne, Julie, Donna,
Mick, Martin, Julia, Huub.

Britt, Vivienne, Jesse, Elfie,
Marcus, River, Samira, Niek,
Luca, Julian, Thijs, Annika,
Anoek.

En natuurlijk ook een groot applaus voor degene die het
C-diploma heeft behaald:
Wencke, Dina, Wassima, Mathijs, Jade, Mohamed Amin,

Ook bij het uur u hebben er
twee volwassenen hun a-diploma behaald en een zelfs zijn c.
Ook aan jullie de felicitaties!
Terecht zijn jullie heel trots!
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Certificeren
Om het zwemdiploma te mogen
uitdelen worden er strenge regels
vanuit de KNZB gehandhaafd.
Om er op toe te zien dat er aan
deze regels gehouden wordt,
wordt iedere zwemlesaanbieder
met regelmaat gecontroleerd. Zo
kan er controle plaatsvinden
tijdens het afzwemmen maar kan
er ook controle tijdens het
leszwemuur zijn. Zo kwam het
dat DWT afgelopen vrijdag een
controleur van de KNZB op
bezoek kreeg die specifiek voor
het Superspetters programma
kwam. En terloops ook even het
hele bad langsliep om lesgevers
en lessen te bekijken. We waren

goed voorbereid. Alle betrokkenen hadden hun eigen diploma's
mee om te laten zien dat ze
gekwalificeerd zijn. Ook moest
de VOG uit de kast getrokken
worden. Want vrijwilliger zijn ,
is ook aan regels gebonden. En
terecht. Gelukkig kregen we een
aantal 'tips en tops' mee. We zijn
namelijk zelf erg kritisch en
willen graag blijven groeien.
Maar toch, als je controleur
zegt:" ik word op dit soort
momenten altijd zo blij van mijn
werk. Jullie hebben het zo goed
op orde." Dan groeien wij ook,
maar dan van trots!
Om de kwaliteit te blijven
waarborgen, doen onze lesgevers
met regelmaat opleidingen en

bijscholingen. Wij willen Siep
en Edith ontzettend feliciteren
voor het met succes voltooien
van het niveau 2. Superknap
volhouders!

Junior Pro
Wanneer je je C-diploma hebt
behaald, kun je door voor
zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Dit
lesuur is op de vrijdag om
17.30uur. Denken jullie eraan
zwemmers van junior pro: 16
december is het uitzoeken voor
het afzwemmen. Het afzwemmen zal plaatshebben op vrijdag
20 januari. Zet hem op!

Gemaskerd Kerstfeest
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Antwoord Spelregelvraag
De speler heeft een letsel zonder
bloed. De scheidsrechter mag
altijd het spel stil leggen en vragen om de bal.
Artikel 25.5 beschrijft: Behalve
onder omstandigheden als beschreven in artikel 25.2 (bloeden) zal het de speler niet zijn
toegestaan verder aan het spel
deel te nemen als een vervanger
in het veld is gekomen.

Als je bloedt, dan moet je direct
vervangen worden en mag je, als
het bloeden gestopt is, weer
deelnemen aan het spel (artikel
25.2).
Dit houdt in dat de speler van
Heren 3 niet meer deel mocht
nemen aan het spel.
Heeft het afdoen van het capje
nog enige gevolgen?

Artikel 4.1 beschrijft alleen dat
de muts gedurende de gehele
wedstrijd gedragen moet worden, dus ook als je op de bank
zit! Een scheidsrechter kan het
opzettelijk afdoen van de cap
zien als wangedrag (en dus uitsluiting UMV).
Ton van Gemert.

Tuchtzaken waterpolo
Blijkbaar is niet iedereen op de
hoogte dat als een speler een
UMV (uitsluiting met vervanging) of een UMV/4 (uitsluiting
met vervanging na 4 minuten)
krijgt, dit leidt tot een tuchtzaak.
Wat houdt een tuchtzaak in? Het
begint bij de beslissing van de
scheidsrechter. Als deze een
UMV (/ 4) geeft, wordt dit op
het DWF (digitaal wedstrijdformulier) genoteerd. Als het een
UMV betreft die als een spelregel technische fout is gegevens,
moet de scheidsrechter dit duidelijk bij "opmerkingen" plaatsen op het DWF (geen rapport +
capnummer). Een UMV spelregel technische fout is een UMV
waarbij geen verbaal- of fysiek
wangedrag is gebruikt.
Een UMV(/4) zonder de opmerking m.b.t. spelregel technische
fout zal bij het bondsbureau
door gestuurd worden naar de
tuchtcommissie (verbaal wangedrag) of tuchtrechter (fysiek
wang edrag).
De scheidsrechter zal een rapport opstellen en naar de tucht-

commissie/-rechter sturen.
De speler wordt, via de vereniging, verzocht een verweer in te
dienen. Dit verweer moet uiterlijk woensdag 23:59 uur via
Sport link zijn ingediend.
De tuchtcommissie/-rechter zal
donderdag de zaak behandelen
en een uitspraak doen. Tegen de
uitspraak van de tuchtrechter is
geen beroep mogelijk! Tegen de
uitspraak van de tuchtcommissie
kan beroep worden aangetekend
(binnen 5 werkdagen na de uitspraak).
Standaard betekend een tuchtzaak dat de speler de eerst volgende wedstrijd is geschorst en
dat administratiekosten betaald
moeten worden. Afhankelijk van
de ernst van de zaak of herhaaldelijke tuchtzaken kan een schor
sing voor meerdere wedstrijden
en/of een boete volgen.
Vrijspraak kan natuurlijk ook
volgen, maar dat hangt af van
het verweer dat je schrijft. De
schorsing en het betalen van administratiekosten is dan niet van
toepassing.

Verweer
Je kan je verweer schriftelijk
indienen of mondeling geven.
Dit laatste is alleen bij de tuchtcommissie mogelijk en dient
duidelijk aangevraagd te worden.
Heeft verweer indienen zin?
Ja, als je meent dat de spelregel
verkeerd is toegepast. Tegen
datgene wat de scheidsrechter
gezien heeft kan je geen verweer
indienen!
Artikel 7.1 van de waterpoloregels geeft aan:
"... Alle beslissingen van de
scheids rechters met betrekking
tot feitelijke zaken zijn bindend
... De scheidsrechters gaan bij
elke situatie gedurende het spel
niet uit van veronderstellingen
maar van feiten ..."
M.a.w. dat wat de scheidsrechter
ziet is waar en geen onderwerp
van discussie. Wat de scheidsrechter vervolgens doet met die
waarneming is een ander verhaal. Het rapport van de scheidsrechter beschrijft wat hij zag en
wat hij uiteindelijk heeft beslist
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op basis van wat hij zag.
Dit kan betekenen dat hij een
artikel heeft toegepast dat niet
correct is. Daar kan je dan je
verweer op baseren
(bijvoorbeeld wit 5 heeft een
schijnbeweging gemaakt met de
vuist en de scheidsrechter heeft
bestraft met een UMV/4S. De
schijnbeweging is artikel 21.12
-> UMV; de straf van de

scheidsrechter is artikel 21.14 ->
daadwerkelijk slaan).
Je kan ook een verweer baseren
op een vormfout. Als het DWF
tegenstrijdig is met het rapport
heb je een hele goede grond voor
verweer (bijvoorbeeld wit 5
wordt genoemd in het DWF en
het rapport heeft het over wit 6).
Je kan ook eventueel kijken naar
wat de scheidsrechter in het rap-

port meldt over de geest van de
wedstrijd. Dat kan je misschien
ook gebruiken in je verweer.
Conclusie: het heeft altijd zin
om het rapport van de scheidsrechter en het DWF in te zien en
een verweer in te dienen.
Ton van Gemert.

Jubileum jaar - 85 kilometer zwemmen
Zoals jullie allemaal weten, bestaat onze mooie club dit jaar 85
jaar. Dat betekent 85 jaar sportieve prestaties, gezelligheid,
herinneringen en natuurlijk 85
jaar lang alles wat met zwemmen te maken heeft. Iets om
trots op te zijn dus.
Daarom zijn we onze verjaardag
al een jaar lang aan het vieren
met verschillende evenementen.
De start van het jubileumjaar
was natuurlijk de DWT-Pubquiz
op 30 december. Daarna hebben
we de DWT spelen inclusief
feest gehad, en was er in september de fietsspeurtocht / reünie.
Nog meer herinneringen en verhalen voor het volgende jubileum dus.
En dan is het nu tijd voor de afsluiter van het jubileumjaar. En
dat gaan we, geheel in stijl, doen
door te zwemmen. Niet zomaar,
maar maar liefst 85 kilometer.
Wees niet bang; we vragen niemand om 85 kilometer in z'n
eentje te zwemmen. We gaan dit

met z'n allen doen. Op vrijdag
30 december bouwen we het
zwembad om zodat iedereen
rustig baantjes kan zwemmen.
Het programma ziet er als volgt
uit:
17:30: minipolo / leszwemmen
18:30: uur U / synchroonzwemmen / waterpolo
pupillen
19:30: wedstrijdzwemmen
20:30: waterpolo dames / aspiranten
21:45 waterpolo heren
De avond wordt gezellig aan
elkaar gepraat en omlijst met
muziek. Een avond om niet te
missen dus!
Iedereen is van harte welkom
om zoveel mogelijk baantjes te
zwemmen. Met z'n allen moeten
we de 85 kilometer zeker gaan
halen! Voor alle deelnemers
wacht natuurlijk eeuwige roem.
Zwem je normaal gesproken niet
op vrijdag, ook dan ben je na-

tuurlijk van harte welkom. Hoe
meer mensen hoe beter, en hoe
gezelliger. Dus ook als je normaal gesproken niet op vrijdag
zwemt of traint, ben je van harte
welkom. Dit evenement is ook
voor al onze oud-leden. Dus ken
je oud-DWT'er: nodig ze vooral
uit.
Wat dit evenement nóg specialer
maakt, is dat de VPRO ons
(waarschijnlijk) gaat volgen en
gaat filmen voor een TV- documentaire. Nog een reden om ervoor te zorgen dat we echt een
zwembad vol enthousiaste en
trotse DWT-ers hebben.
Je hoeft je niet op te geven; we
zien je vooral graag verschijnen
op vrijdag 30 december.
Voor al je vragen kun je terecht
bij: jubileum@dwt-haarlem.nl
Groetjes,
De jubileum commissie
Carry, Mariska, Aurora, Roselijn
en Dana
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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 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Zwem ABC
Contact:
Elise Groenendijk
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

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
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
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
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
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