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Uitnodiging 87e Alg. Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden
hierbij van harte uitgenodigd om
de 87e Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag
19 april 2018.
Aanvang 20.00u in ons clubhuis,
dat vanaf 19.45u geopend zal
zijn.
Waarom ook jouw aanwezigheid
op prijs gesteld wordt? Op deze
vergadering krijg je een beeld
van wat er in de vereniging leeft
en wat het kader en bestuur allemaal doet. Tevens heb je de mogelijkheid om ook jouw stem te
laten horen.
De notulen, het financieel jaarverslag, jaarverslagen van commissies en bestuur ed. zullen
binnenkort ook online beschikbaar zijn. Deze zullen in te zien
zijn via een link op de website.

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter:
1.
Ingekomen stukken en mededelingen
2.
Notulen 86e Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2017
3.
Bespreking jaarverslagen
werkgroep clubhuis
werkgroep leszwemmen
werkgroep synchroonzwemmen
werkgroep waterpolo
werkgroep wedstrijdzwemmen
bestuur
4.
Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
5.
Benoeming nieuwe kascommissie
6.
Bestuurssamenstelling
PAUZE
7.
8.
9.

Begroting 2018
Rondvraag*
Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend worden. Per email : bestuur@dwt-haarlem.nl. Of ouderwets via de post:
Hendrik Roozenlaan 17, 2015 JM Haarlem.

Namens het bestuur,
Mirjam Otten
Voorzitter

Notulen 86e ALV De Watertrappers
20 april 2017
Locatie
: Clubhuis
Tijd
: 20.00 uur
Aanwezig : Mirjam Otten (Voorzitter)
Johan Selles (penningmeester)
Carry Smits-Muylaert
(secretaris)
Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Sandra Hendriks (bestuurslid)
Notulist

: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen:

Ronald Stricker
Mitchell Hupkens
Sabine Govers
Dolf Pethke
Eddy Roosen
Sabine Govers
Roselijn Verbruggen
Aanwezige leden:
Toos Goedkoop
Rob Goedkoop
Corine Kalbfleisch
Truus Muylaert
Femke Pabst
Aart Romeijn
Yvette Roozen
Sabine Roozen

Patrick Velthuis
Anke Nulkes
Michel Wigbers
Lloyd Muijlaert
Annelies Mosterd
Paul Zuiderduin
George Westerman
Marius Bakker
Kitty Ungureanu
Iris Pethke
Arthur Stricker
Harrie van Geldorp
Bert Loerakker
Opening bestuursvergadering
Mirjam heet iedereen welkom bij
de ALV van 2017.
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Zij heeft een speciaal welkomstwoord voor Corine Kalbfleisch, die
na een periode van ernstige ziekte
toch weer hier aanwezig is.

tie op orde is en stelt de ALV voor
om decharge te verlenen voor het
financiële beleid over het boekjaar
2016.

1.Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: (zie punt boven)
Mirjam benoemt kort het afgelopen
jubileumjaar.

De ALV neemt dit advies over.

2.Notulen 83eAlgemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2016
De notulen worden samen met de
leden doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.
Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.
3.Bespreking jaarverslagen
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en
vraagt of er opmerkingen zijn. Tevens geven de betreffende werkgroepen en het bestuur een korte
toelichting op de jaarverslagen.
•
•
•
•
•
•

Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
Werkgroep leszwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
Werkgroep waterpolo
Geen opmerkingen
Werkgroep wedstrijdzwemmen
Corinne feliciteert de groep met
de behaalde resultaten.
Bestuur
Geen opmerkingen

4.Financiële verslagen en verslag
van de kascommissie.
De penningmeester neemt het
woord en bespreekt het verslag met
de aanwezigen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De penningmeester wordt bedankt
voor de heldere uitleg.
-Kascommissie
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit Isabella Peereboom en Michel Wigbers om de
financiële verantwoording over de
periode 1 januari 2016 tot en met
31 december 2016 te controleren.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administra-

5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat
voor het boekjaar 2017 uit:
• Michel Wigbers
• Ronald Stricker
Er wordt een derde persoon aangesteld als reserve ,Bert Loerakker
neemt deze taak op zich.
Johan stelt voor om leden die niet
per automatische incasso betalen de
mogelijkheid te geven om het gehele bedrag in één keer te voldoen,
dan besparen zij op jaarbasis €
15,00 administratiekosten. De ALV
is het eens met dit voorstel.
6.Bestuurssamenstelling
Mirjam Otten treedt in 2018 af als
voorzitter. Zij vraagt aan een ieder
alvast na te denken over het overnemen van deze functie, dan wel
over kandidaten voor de functie
van voorzitter.
Harrie van Geldorp is in december
afgetreden als bestuurslid.
Arthur Stricker gaat het bestuur
bijstaan met de taak opleidingen.
7. Begroting 2017
Johan Selles neemt de begroting
voor 2017 stap voor stap door.
Marius Bakker stelt een vraag over
de boetes en er is een vraag over de
kofie/thee in de Planeet. Johan
geeft een toelichting. De begroting
wordt goedgekeurd.
8.Rondvraag
Er zijn twee vragen binnen gekomen die hier behandeld worden.
• Rob Goedkoop zou graag een
papieren clubblad terug zien.
Hij heeft hier een presentatie
over gemaakt met alle argumenten hiervoor en een enquête
die via facebook gehouden is
waaruit blijkt dat bijna de helft
van de (35 ) deelnemers het
clubblad weinig of niet leest
sinds de digitalisering. We discussiëren hier over en Mirjam
besluit dat dit een punt is wat
door de nieuwe communicatie-werkgroep serieus onder-

•

•

•

•

•

•

•

•

zocht moet worden.
De waterpolowerkgroep wil
graag dat in de statuten opgenomen wordt dat de leden vóó'r
31 mei op moeten zeggen en
anders voor de rest van het
boekjaar contributie verschuldigd zijn. Dit om te voorkomen
dat mensen opzeggen na het
samenstellen van de teams voor
het nieuwe seizoen. Dit zal uitgevoerd worden voor de waterpolo-tak. De betreffende leden
krijgen daar een email over en
het komt als voetnoot op de
nota's van waterpolo.
Michel Wigbers vraagt hoe het
staat met de promotiefilm die
Aurora aan het maken is.
Die is al te zien op het televisiescherm, alle takken behalve
waterpolo, daar wordt nog aan
gewerkt. Johan merkt op dat de
televisie niet altijd op de goede
HDMI -ingang staat en vraagt
de clubhuiscommissie daar beter op te letten.
Michel vraagt ook om aanpassing van de website omdat daar
nog altijd staat dat wij in een
60m.bad zwemmen.
Michel vraagt ook naar het
meer-jaren beleidsplan. Dit is te
vinden in dropbox, volgend jaar
wordt er weer aan een nieuw
plan gewerkt.
Michel vraagt ook of er al nagedacht is over hoe er meer
kinderen door kunnen stromen
naar de sporttakken na superspetters. Daar is leszwemmen
mee bezig.
Yvette Roozen vraagt of er cijfers zijn over het aantal kinderen dat meerdere disciplines
beoefent. Die zijn er niet.
Bert Loerakker vraagt of er al
iets meer bekend is over betaald parkeren. De gemeente
heeft dit even op de langere
termijn geschoven , in ieder
geval komt er eerst een parkeer-referendum op 19 juli.
Marius Bakker vraagt of er genoeg scheidsrechters zijn ; er is
een nieuwe aanmelding binnen
gekomen en er lopen nog gesprekken met een scheidsrechter van een andere vereniging.
De polocommissie is ook bezig
de jeugd kennis te laten maken
met het fluiten.
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•

Er zijn op dit moment genoeg
scheidsrechters voor het aantal
teams dat wij inschrijven.
George Westerman spreekt zijn
waardering uit voor het bestuur

en bedankt voor de rustige productieve vergadering.

9. Sluiting
Mirjam bedankt de leden voor hun
aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.45u.

Jaarverslag Clubhuiscommissie 2017
Door: Femke Pabst, Voorzitter

Ook in 2017 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor
het gezond, veilig én gezellig houden van het clubhuis. In dit verslag
leest u wat de clubhuiscommissie
hiertoe heeft ondernomen.
De Werkgroep
In het jaar 2017 is Elise Groenendijk gestopt binnen onze werkgroep
en Boris Schotman is erbij gekomen. De werkgroep bestaat nu uit
de volgende leden: Femke Pabst is
voorzitter, Mitchell Hupkens is
vice-voorzitter, Truus Muylaert is
penningmeester, algemene leden
zijn Mieke Goedkoop, Toos Goedkoop, Patrick Velthuis, Mariska ter
Horst, Iris Pethke. Ook is Jeroen
Loerakker onderdeel van onze
werkgroep als klusjesman. Deze
groep vergadert elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomerstop. Daarnaast
zien wij elkaar uiteraard vaak in het
clubhuis om zaken eventueel aldaar
te regelen.
Beleid
Het clubhuis heeft als functie een
gezellige plaats te zijn rondom de
zwemactiviteiten, waar leden van
zowel DWT als bezoekende clubs
samenkomen om voor en na te bespreken onder het genot van een
drankje, een hapje en een muziekje.
Daarnaast worden er in het clubhuis evenementen georganiseerd.
Het clubhuis is er voor alle takken
en leeftijdscategorieën van DWT.
Uiteraard zijn wij altijd bezig om
het clubhuis zelf beter en mooier te
maken maar ook de activiteiten die
bij het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat
er veilig en verantwoord gebruik
kan worden gemaakt van het clubhuis.

Ook het afgelopen jaar hebben we
nog steeds heel bewust mensen extra geattendeerd of het feit dat alcohol pas vanaf 18 jaar legaal is zodat
dit goed gehandhaafd wordt.

speciale activiteiten voor de jeugd
zoals bijvoorbeeld het jeugd kerstfeest. Andere feesten zijn het sportgala, bierproeverij, pubquiz, kerstfeest en het pinksterfeest.

Kader
Op dit moment hebben we een
goed bezette werkgroep en kunnen
we zeggen dat we enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze
mensen die helpen op de vrijdag bij
de vroege bardienst en bij evenementen of klussen rondom het
clubhuis. Deze bijdrage is van essentieel belang voor een gezond
clubhuis. Ook de waterpololeden
die tijdens vrijdagtrainingen en
wedstrijdavonden de barbezetting
verzorgen, dragen in grote mate bij
aan het draaiend houden van het
clubhuis. Dit waardeert de clubhuiscommissie ten zeerste. Onwijs
bedankt allemaal!

Verder zijn wij de thuisbasis voor
een aantal toernooien van de verschillende sporttakken. Zo is er het
Paastoernooi van wedstrijdzwemmen en het Pinkstertoernooi van
waterpolo.

Resultaten
Ook dit jaar is het clubhuis weer
veelvuldig bezocht door de verschillende zwemtakken. We merken dat vanuit meerdere zwemtakken ideeën komen voor evenementen in en om het clubhuis. Dat
juichen we van harte toe. DWT is
één vereniging waar we het liefst
zoveel mogelijk met elkaar doen.
Evenementen en activiteiten
Zo goed als elke zaterdagavond
vinden er bij ons de wedstrijden
plaats van de waterpolo teams, deze avonden zijn wij geopend. De
vrijdagavond, wanneer er leszwemmen, junior pro, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn we
ook geopend.
Een aantal keer per jaar hebben we

Voor onze eigen vergaderingen,
maar ook voor die van andere commissies verschaffen wij de ruimte.
Voor grotere bijeenkomsten, zoals
de nieuwjaarsreceptie en de ALV,
is het clubhuis ook de plek om aanwezig te zijn.
Overig
Het afgelopen jaar zijn wij ook
weer bezig geweest met het bijhouden van onderhoud en ons nieuwe
plafond met verlichting. Het onderhoud vallen alle klussen onder die
Jeroen Loerakker voor zijn rekening neemt. Ook volgend jaar zijn
we weer van plan om door te gaan
met het algemene onderhoud.
De clubhuiscommissie staat altijd
open voor nieuwe ideeën en inzichten. Voor zover we deze niet zelf
bedenken, ontvangen we deze
graag via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Hierbij wil ik nogmaals iedereen
bedanken voor alle vrijwilligers
taken waarmee we met zijn alle het
clubhuis draaiende kunnen houden.
In het bijzonder, Jeroen Loerakkker
en Elise Groenendijk, bedankt voor
al jullie tijd en moeite de afgelopen
periode!!
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Jaarverslag leszwemmen 2017
Werkgroep
We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Froukje Cornet. Zij is
moeder van een leszwemkind en de
vrouw van een van onze lesgevers.
Met 6 personen voelen we dat we
de taken goed kunnen verdelen.
De taken zijn dit jaar als volgt
verdeeld geweest:
- Voorzitter en aanspreekpunt
zaterdag: Sabine
- Overgang regelen van ABC >
SuperSpetters: Annelies en Sabine
- Website/ clubblad/ communicatie: Sanne
- Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters/ABC en Junior Pro:
Sanne en Kitty
- Aanspreekpunt Uur U: Kitty
- Penningmeester en beheren
wachtlijst Boerhaave: Annelies
- Maken agenda en notulen:
Froukje
- Opleidingen/cursussen: Harrie
Zo eens per 6 weken vergaderen
we.
Beleid/Visie
We hechten veel waarde aan het
verbeteren van de kwaliteit van de
lesgevers en daarmee van de zwemles. Onder andere om deze reden
proberen we zoveel mogelijk kader
naar cursussen te laten gaan.
We willen meer jonge mensen met
niveau 3 binnen de club hebben.
Per 1-1-2016 zijn wij gestart met de
KNZB zwemmethode SuperSpetters. Dit vervangt het zwem-ABC.
Meerdere malen per jaar wordt er
vanuit de KNZB iets georganiseerd
over SuperSpetters. Wij proberen
daar altijd bij te zijn, zodat we korte lijnen met de KNZB houden en
helemaal up-to-date blijven.
Het ABC is in 2017 helemaal afgerond. We zijn op 1-1-2018 helemaal over op SuperSpetters.
Het Junior-pro Uur, waar waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en leszwemmen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn,
wordt redelijk goed bezocht, maar
vooral door kinderen die al lid zijn
van 1 van de 3 sporttakken. Hoe we
meer doorstroming krijgen vanuit

het leszwemmen, blijft een aandachtspunt.
Naar aanleiding van de SuperSpetters toetsing in 2016 hebben we de
volgende verbeterpunten doorgevoerd: -de ouders krijgen meer informatie op papier voor de eerste
zwemles. En tijdens de eerste
zwemles is er een informatie-bijeenkomst van ca 15 minuten,
waar de uurleider of tafeldame
dingen uitlegt en de ouders vragen
kunnen stellen. We maken tegenwoordig ook meteen gebruik van
dit moment om de ouders te vragen
of ze willen helpen bij de zwemles.
Kader
We hebben in 2017 afscheid genomen van enkele lesgevers, maar
gelukkig ook nieuwe lesgevers mogen verwelkomen. Op zaterdagochtend hebben we op beide uren voldoende, en voor een groot gedeelte
opgeleid, kader staan. Het blijft een
aandachtspunt om vooruit te blijven denken en voldoende opgeleide
mensen hier te hebben staan. We
willen in 2018 zorgen dat er in elk
badje een 2e persoon staat die kan
assisteren bij de zwemles. Dit kan
heel goed een ouder van een kind
zijn.
Op vrijdag zitten we goed in het
kader. Ook daar zou een 2e persoon
in elk badje wenselijk zijn.
Op het Junior-Pro uur is Kitty uurleidster, Sanne Ooms doet hier de
organisatorische zaken. Er zijn hier
voldoende lesgevers.
Op het Uur U zouden we nog 1 extra lesgever en een toezichthouder
voor het banen-zwemmen kunnen
gebruiken.
Cursussen
Annelies Mosterd volgt momenteel
cursus nivo 3.
We willen in 2018 weer proberen
enkele mensen op cursus te krijgen.
Dat zijn vooral nieuwe lesgevers.
Nivo 2, een enkele komt hopelijk in
aanmerking voor de verkorte cursus.
In maart 2017 hebben we weer een
interne cursus georganiseerd. Hierin hebben we het met name gehad

over het opstarten van de nieuwe
zwemlesmethode Superspetters. Na
een jaar gedraaid te hebben, konden we gedachten uitwisselen over
de positieve wijzigingen t.o.v. het
ABC. Maar ook juist over dingen,
die we eventueel anders zouden
moeten gaan doen. Over de lesprogr amma's, badmuts/ brilletjes-gebruik, indeling badwater,
vorderingen bijhouden en gebruik
van de zoomers. Conclusie van de
cursus was, dat we, over het algemeen, allemaal tevreden zijn over
het gebruik van Superspetters.
Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt
het bad vol, de wachtlijst is ca 2
jaar.
Op zaterdag in de Planeet liggen
beide uren goed gevuld. Er zijn
korte wachtlijsten.
Het Junior-Pro Uur is goed gevuld.
Het Uur U heeft behoorlijk wat
leszwemmers. Verder banen met
mensen die zelfstandig banen
zwemmen.
Er is in 2017 4 keer afgezwommen
voor A, B, C, waarbij de volgende
diploma's zijn uitgereikt:
A-diploma: 25
B-diploma: 41
C-diploma: 37
En 2 keer voor zwemvaardigheid.
ZV 1: 2
ZV 2: 6
ZV 3: 3
En we hebben 3x voor SuperSpetters afgezwommen: 13 kinderen
kregen hun SuperSpetters-diploma
In november 2017 zijn we weer
getoetst door de KNZB en hebben
we voor de tweede keer een positieve beoordeling gekregen om verder
te mogen met het SuperSpetters-programma.
Evenementen en activiteiten
De laatste les voor de zomervakantie mochten de ouders in de Planeet
mee zwemmen met de kinderen in
hun badje. Zo kunnen de ouders
ervaren wat de kinderen allemaal
moeten doen en kunnen de lesge-
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vers de ouders instrueren hoe ze in
de vakantie hun kinderen GOED
kunnen helpen hun slag te verbeteren. Dit mede omdat we vaak zien
dat na de vakantie de kinderen opeens een compleet verkeerde slag
hebben aangeleerd.
In het Boerhaave mochten de kinderen vrij zwemmen.
In september zijn wij aanwezig geweest op de vrijwilligersmarkt. Ge-

organiseerd door de vrijwilligers
centrale. We hebben hier met mensen gesproken, die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk in Haarlem.
Via-via heeft dit 1 nieuw kaderlid
opgeleverd. Wij staan in het bestand van de vrijwilligers centrale
en bij nieuwe evenementen worden
wij weer uitgenodigd.

Wij willen alle lesgevers, tafeldames, plasmoeders (en 1 vader), uurleiders, uitzoekers en praktijkbegeleiders ontzettend bedanken voor
hun inzet.
Leszwemcommissie:
Sabine Roozen, Sanne Ooms, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu,
Froukje Cornet en Harrie van Geldorp

Overig

Jaarverslag Synchroonzwemmen 2017
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2017 uit
de volgende leden:
Aart Romeijn
Anke Nulkes
Belinda Leurs
Inge Romeijn
John van Schie
Linda Visser
Beleid
Als doelen voor 2017 hadden wij
gesteld:
- Deelname aan nationale wedstrijden
- De competitie goed afsluiten
- Aanwas van nieuwe leden, juryleden en trainers.
Het is ons deels gelukt deze doelen
waar te maken.
We moeten echter blijven investeren om continuïteit te behouden,
want zonder zwemsters geen synchroonzwemmen, zonder juryleden
geen wedstrijden en zonder trainers
geen training.
Kader
In 2017 bestaat de trainersgroep uit
de volgende personen:
Katherine Zwaanswijk (tot en met
juli 2017)
Nicole Dijkman
Francisca v.d.Pot
Merel Visser
Eva Visser
Ook zijn er in 2017 weer een aantal
ouders en oud-zwemsters actief
geweest als ondersteuning van de
trainers:

Belinda Leurs
Francis Sminia
Miranda Burger
Susan van der Steen
Daphne Romeijn
Elise Groenendijk
Romy Nulkes
Sien Snijder
Belinda Leurs en Miranda Burger
hebben de cursus 9 met positief
resultaat afgerond.
Tevens zijn Francis Sminia en Brigit van Schie voor de M cursus geslaagd.
Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2017 was 30. We hebben het jaar afgesloten met 29 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2017. Iedereen
heeft goed haar best gedaan.
Aan het NK Masters te Hoofddorp
op 28 en 29-01-2017 heeft Annette
een Technische en Vrije uitvoering
solo gezwommen en eindigde als
4e. Annette en Natasja zwommen
een duet in beide categorieën namens DWT. Zij werden daarmee
derde.
Ook is er deelgenomen aan de Synchro Beat te Eindhoven op 10 en
11-06-2017 door DWT.
Kate, Noa en Silke hebben in de
Age II categorie deelgenomen en
Aimy, Chirine, Melida en Noëlle in
de Age I categorie. Bij de duetten
Age I eindigde Melida en Noëlle

als 8e van Nederland en bij de
ploegen Age I werden Aimy, Chirine, Melida en Noëlle 12e.
Een super resultaat van het harde
werken van de zwemsters en de
trainsters.
Evenementen en activiteiten
Naast het NK Masters en de Synchro Beat is er door de zwemsters
deelgenomen aan de Regio MidWest competitie, de Miniregio
competitie en de Interregio competitie. We hebben zelf ook wedstrijden in De Planeet georganiseerd
namens de Regio.
Ook onze jaarlijkse demonstratie
en Onderlinge wedstrijd stonden op
het programma.
Het trainingskamp in maart was
zeer gezellig en er werd super hard
gewerkt door iedereen.
We hebben het jaar afgesloten met
het Sinter-Kerst spel.
Overig
Helaas is Katherine gestopt met
training geven na vele jaren. Wij
hebben haar samen met alle zwemsters bedankt voor de vele trainingen en al haar inzet door DWT.
2017 is goed verlopen, mede door
de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden, ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen
DWT. Iedereen hartelijk bedankt
daarvoor !!
De werkgroep synchroonzwemmen.
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Jaarverslag Waterpolo
Polocommissie
Net als vorig jaar is de formatie van
de polocommissie in 2017 gewijzigd. Na jarenlang voorzitter te zijn
geweest, heeft Dolf Pethke het
voorzitterschap overgedragen aan
Rob Goedkoop. Dolf schuift nu nog
af en toe aan bij de vergadering als
algemeen polocommissielid. Mascha heeft afscheid genomen als
polocommissielid en waterpolospeelster van DWT. Hugo heeft
haar taken als secretaris overgenomen. Tot slot is Wesley van den
Haak aangesloten als onze social
media expert. Deze wijzigingen
hebben wat verschuivingen van
taken veroorzaakt. De commissie
en taakverdeling zien er als volgt
uit:
Rob Goedkoop: voorzitter, scheidsrechterszaken
Hugo Metten: 1e secretaris, penningmeester
Roselijn Verbruggen : jeugdcoördinator, jeugd evenementencoördinator
Jorrit Bakker: heren aanspreekpunt,
materiaalzaken
Puck van der Vossen : dames aanspreekpunt
Wesley van den Haak : social media, public relations
Paul Zuiderduin : 2e secretaris, algemeen lid
Dolf Pethke: algemeen lid
Uitslagen april 2017 (einde seizoen
2016-2017)
Het kan niemand ontgaan zijn: Heren 1 is opnieuw kampioen geworden en gepromoveerd naar derde
klasse bond! Heren 2 is met een 7e
plek een stabiele middenmoter gebleken. Heren 3 is laatste geworden
en daardoor gedegradeerd naar 3e
klasse district. Heren 4 heeft het
prima gedaan en is geëindigd op de
3e plek. Heren 5 is 4e geworden en
zal vanwege opzeggingen van enkele spelers worden opgeheven.
Dames 1 en 2 zijn beide als 8e geeindigd en komen volgend seizoen
weer uit in dezelfde poules.
Jeugd
Dit jaar hebben we hard gewerkt
aan het behouden van de jeugdteams. Omdat vorig jaar <15 zich

moest terug trekken lag de prioriteit
bij de kinderen die vorig jaar geen
competitie konden spelen, dat dit
jaar wel konden doen. Mede door
de opzegtermijn te vervroegen zijn
er geen opzeggingen voor de start
van de competitie geweest en hebben we voor seizoen 2017/2018
weer een team kunnen inschrijven.
We zijn dit jaar gestart met drie
teams die competitie spelen: <11
gemengd, <13 gemengd en < 15
jongensteam. Ook begint het minipolo te groeien, waardoor we vaker
naar minipolo toernooien kunnen.
Door middel van het geven van
demonstraties, Jeugdsportpas Haarlem (JSP), actief werven, vriendjes
/ familie training, spreekbeurten en
het uitdelen van flyers zien we
groei van de jeugd. Ouders zijn
betrokken door bijvoorbeeld limonade na de thuiswedstrijden klaar
te zetten en rijroosters te maken.
Daarnaast wordt ook regelmatig
achter de jurytafel gezeten.
Ook fijn is te weten dat we dit jaar
een heel stabiele trainers poule
hebben; vaste trainers op vaste dagen en een vaste invalpoule. De
trainers zijn ook flink bezig hun
kennis uit te breiden door cursussen te volgen. Momenteel zijn een
aantal bezig met een EHBO-cursus.
Wij als vereniging zijn heel blij
met deze groep vrijwilligers die het
leuk vinden om in hun vrije tijd
jongeren te enthousiasmeren om
deze mooie tak van sport te beoefenen.
Het minipoloteam staat onder leiding van Iris Pethke en Milo Sharifan. Het team is nog steeds klein,
maar groeiende. Zo zijn er steeds 5
a 6 kinderen, hierdoor kunnen we
naar minipolo toernooien. Deze
toernooien zijn speciaal georganiseerd voor de kleine en jonge beginnelingen. Ze spelen 3 tegen 3 op
een klein veld waar ze meestal kunnen staan. De trainingen worden op
een speelse wijze gegeven.
<11 gemengd ( 5 tegen 5) staat onder leiding van Lloyd Muylaert.
Het team bestaat uit 11 kinderen, 7
jongens en 4 meisjes. Dit hechte
team gaat erg goed en staan momenteel 3de in de poule. Er wordt
twee keer per week hard getraind

waarbij gewerkt wordt aan de conditie, technieken en wedstrijdsituaties.
<13 gemengd ( 7 tegen 7 ) staat
onder leiding van Stefan Woolthuis
en Sander Groenendijk. Het team
bestaat uit 8 kinderen, maar startte
met 9 kinderen. 5 jongens en 3
meisjes. Het begin was best pittig,
want verwacht werd dat het team 5
tegen 5 zou spelen. Helaas door een
miscommunicatie bleek dit niet het
geval te zijn en dit was een tegenvaller. Maar wat doen zij het goed:
ze staan in de middenmoot en kunnen heel mooi mee komen met de
rest.
<15 jongens ( 7 tegen 7 ) staat onder leiding van Johannes Kaspers.
Het team begon met 8 jongens, wat
een krappe bezetting is. Helaas is
een speler gestopt, dit heeft tot gevolg dat er geen wissels zijn. Gelukkig kan <13 vaak bijspringen en
het teamgevoel is zodanig sterk dat
zij niet afzeggen voor een wedstrijd. De jongens trainen drie keer
per week waarvan twee keer met de
dames selectie en daar plukken zij
hun vruchten van. Ondertussen
staan zij op een 5de plaats. Hartstikke goed voor een team dat voor
het eerste jaar met elkaar speelt
waarvan er ook nog een paar zonder waterpolo-ervaring.
Na 5 jaar in de polocommissie te
hebben gezeten, waarvan de laatste
2 jaar als jeugdcoördinator, stopt
Roselijn Verbruggen met het coordineren van de jeugd en geeft het
stokje over aan David de Loor. David is een oude bekende van de polocommissie en heeft een aantal
jaar terug ook al in de polocommissie gezeten. Welkom David!
Dames
Ook in 2017 hadden we twee damesteams. Ondanks dat er een aantal speelsters gestopt zijn, was er
voldoende aanwas van buitenaf. Zo
zijn twee dames vanuit Friesland in
Haarlem komen wonen en waterpoloën en hebben we twee andere
dames zonder waterpolo-ervaring
mogen verwelkomen. Hartstikke
leuk! Johan Selles heeft de afgelopen twee seizoenen beide teams
getraind en was daarnaast coach
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van Dames 1. Dames 2 werd met
veel enthousiasme gecoacht door
Mariska ter Horst. Met ingang van
seizoen 2017/2018 is Hans Hogerheijde aangesteld als nieuwe damestrainer en coach van Dames 1.
Hans heeft eerder bij DWT heren
en jeugd getraind en wilde graag
het trainersschap weer oppakken.
Mariska heeft een stapje terug gedaan vanwege haar vertrek naar het
buitenland eind 2017. Zowel Johan
als Mariska willen wij hartelijk
bedanken voor hun inzet.
Uit voorgaande jaren is gebleken
dat Dames 1 een stabiele middenmoter is met veelal een 6e, 7e of 8e
eindklassering. Met Hans hopen de
dames zowel hun eigen spel als dat
van Dames 2 naar een hoger niveau
te tillen en beter te presteren in hun
poule. Doel van de dames is het
niveauverschil tussen dames 1 en
dames 2 verkleinen.
Heren
Voor Heren 1 en Heren 2 is er in
2017 veel veranderd. Allereerst is
Heren 1 onder leiding van Peter
Schroberer kampioen geworden in
de 1e klasse District. Hierdoor is
DWT weer terug op het niveau
waar het graag wilt uitkomen, namelijk de 3e klasse Bond. Ondanks
de goede prestaties onder leiding
van Peter, is de polocommissie op
zoek gegaan naar een nieuwe trainer. De oudere spelers van het eerste deden een stapje terug door naar
het tweede team te gaan en het eerste team gaat op eigen kracht proberen te handhaven in de derde
klasse bond. Hiervoor was naar
onze mening een ander soort trainer
vereist. We willen Peter bedanken
voor zijn inzet gedurende de twee
seizoenen.
Met ingang van seizoen 2017/2018

is Jeroen Barning aangesteld als
nieuwe trainer. Jeroen heeft al diverse herenteams bij andere clubs
gecoacht en wij waren zeer verheugd hem aan te kunnen stellen.
Het doel van Heren 1 is handhaving
in 3e klasse Bond. De laatste wedstrijden zullen uitwijzen of dit lukt.
De kansen zijn zeker aanwezig dat
dit lukt en iedereen is zeer content
met Jeroen als trainer.
Heren 2 bestaat uit een vaste groep
oud-Heren 1 spelers, aangevuld
met jonge spelers die de potentie
hebben om door te kunnen stromen.
Het is de bedoeling dat de jonge
jongens zo veel mogelijk spelen en
zo klaargestoomd worden voor het
eerste team. Momenteel draait Heren 2 bovenin mee, al zal het waarschijnlijk geen aanspraak meer
kunnen maken op promotie en/of
kampioenschap. De doelstelling
van Heren 2 is om te fungeren als
kweekvijver voor de jonge spelers.
Daarnaast zetten we ons in om spelers van buitenaf te benaderen, de
herenselectie te versterken en de
concurrentie te laten toenemen.
Aan het eind van seizoen 2016/2017 is besloten Heren 5 definitief
terug te trekken. Er was een krapte
ontstaan omdat enkele spelers van
Heren 4 en 5 afscheid hadden genomen van DWT. In het aanvoerdersoverleg is daarom besloten deze
teams samen te voegen. Dit gaat tot
nu toe prima, al is de situatie momenteel wel zo dat er overwogen
wordt om volgend seizoen weer
een extra team in te schrijven. Of
dit gaat lukken is nog onzeker wegens het scheidsrechterstekort (zie
elders in het jaarverslag).
Heren 3 en 4 zijn gezelligheidsteams, waarbij plezier in het spel
met elkaar de belangrijkste ambitie
is. Daarnaast trainen Heren 3 en 4

sinds dit jaar op de vrijdagavond in
de Planeet onder leiding van Bert
Loerakker. De reacties hierop zijn
zeer positief.
Vrijwilligers
De waterpolocommissie wil alle
vrijwilligers bedanken voor hun
inzet in 2017. Niet alleen de trainers en coaches, maar ook de
W-juryleden en de ouders die alle
jeugdleden op en neer rijden en
iedereen die heeft geholpen bij een
activiteit of evenement.
Wij willen in dit jaarverslag in het
bijzonder aandacht besteden aan
onze scheidsrechters. Eind 2017 is
het trieste nieuws gekomen dat Marius Bakker is overleden aan de
gevolgen van kanker. Marius heeft
vele jaren met veel plezier voor ons
gefloten en was van grote waarde
voor DWT. Zonder onze scheidsrechters kan er niet gewaterpoloëd
geworden. Daarom speciale dank
voor Ronald Stricker, Simon Lagendijk en Marcel Ox, omdat zij er
voor zorgen dat wij onze wedstrijden kunnen blijven poloën. De afgelopen jaren is echter een tekort
aan DWT-scheidsrechters ontstaan
en is de polocommissie hard op
zoek gegaan naar nieuwe scheidsrechters. Helaas is het ons nog niet
gelukt om nieuwe scheidsrechters
te werven, maar wij blijven ons
hier mee bezig houden. In oktober
heeft de 'Week van de scheidsrechters' in Nederland plaatsgevonden.
Dit initiatief komt vanuit de KNZB
en alle verenigingen dragen daar op
eigen wijze hun steentje aan bij. De
polocommissie heeft tijdens die
week de scheidsrechters in het zonnetje gezet middels het organiseren
van een gemengd DWT-toernooi en
een presentje voor de scheidsrechters.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2017
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2017 uit
zeven leden: Arie Camphens, Inken
Wemheuer, Abbass Vashoeey,
Yvette Roozen, Jeffrey Camphens,
Chantal Beijer en Odette Helsloot.
Wouter van der Bor is gestopt en

Chantal Beijer en Jeffrey Camphens zijn erbij gekomen. De voorzitterstaak is inmiddels opgenomen
door Arie.
• Voorzitter: Arie Camphens
• Penningmeester/lid: Chantal
Beijer

•
•
•
•
•

Secretaris: Inken Wemheuer
Wedstrijdsecretaris: Yvette
Roozen
Media/lid: Jeffrey Camphens
Lid: Abbass Vashoeey
Evenementenoranisatie/lid:
Odette Helsloot
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Beleid:
Het beleidsplan dat geschreven
werd voor 2015-2018 luidde als
volgt:
Het is tijd om de volgende stap te
nemen in onze ontwikkeling. We
hebben veel talenten rondlopen die
we zo goed mogelijk willen gaan
begeleiden om het beste uit hun
zwem carrière te halen. Doel is om
dit te doen zonder onze DWT kernwaarde " plezier geeft zicht op
prestatie" aan te tasten. We hebben
veel plezier en de prestaties zijn er
inmiddels ook. Om iedereen zowel
een mooie tijd te geven en daarnaast de mogelijkheid te creëren
om te kunnen presteren, gaan we
stap-voor-stap een aantal zaken in
de komende jaren veranderen of
verbeteren. Om de huidige groei
van ca. 10 zwemmers extra per seizoen aan te kunnen en daarbij het
bereikte niveau vast te houden,
hebben we meer badwater nodig,
zullen de wat oudere zwemmers
meer op de ochtenduren moeten
gaan trainen, zal de organisatie mee
moeten groeien en kunnen we na
gaan denken over activiteiten voor
specifieke doelgroepen.
Dit beleidsplan is het afgelopen
jaar op de volgende manier uitgevoerd:
• We zwemmen in seizoen
2017/2018 nu stabiel in de
C-competitie.
• Michel is begonnen met zijn
trainer 4 cursus.
• Buitenlandse toernooien worden
dit jaar wederom meer georganiseerd. Ook worden er wedstrijden gezwommen die wat verder
weg in Nederland liggen. Dit
jaar gaan we twee keer naar
Duitsland. Voor de topselectie
worden trainingsweekenden
georganiseerd.
• Er is nu een activiteiten commissie die regelmatig een activiteit organiseert. Van de zomer is
er een uitje geweest met surfen.
Ook is er een swimclinic geweest gegeven door paralympisch zwemster Liesette Bruinsma. De eisen voor de Topselectie zijn strenger geworden en
daar wordt ook aan voldaan
door de zwemmers .
• Ondanks dat de limieten steeds
strenger worden, zijn er toch

steeds zwemmers die limieten
halen voor de N(JJ)K. Met name de jeugd is goed bezig. Lucas Douwma heeft twee limieten op de schoolslag behaald en
ook Willem Weustink is afgelopen seizoen naar het NJK geweest (en is hier tweede geworden op de schoolslag). Ook is er
op het NK kortebaan een vrouwenestafetteploeg afgeleverd
met Evy Witlox, Kitha Braunius, Chantal Beijer en Vera Kalous op de 4x100 wissel.
• Het aantal badwater uren is iets
verbeterd. Er is nu 4x avonds
een half bad en 3x een heel bad
tijdens het ochtendtraining en in
het weekend is er nu 2x2 uur
training, mits er geen wedstrijden zijn op zondag (dan vervalt
de zondagmiddag training van 2
uur). Op vrijdagavond zijn er
onder het junior pro uur nu 3
banen beschikbaar voor het
wedstrijdzwemmen.
• De sfeer in de ploeg is dusdanig
goed dat iedereen eigenlijk weer
terugkomt die gestopt was en er
is voldoende aanwas om de 10+
groei per seizoen te blijven halen. Momenteel zijn er ongeveer
100 wedstrijdzwemmers actief
bij DWT. Ook zijn er intern bij
de trainers en werkgroepleden
geen conflicten. De samenwerking loopt erg goed.
• We beschikken in het jaar
2016-2017 over 13 juryleden,
waarvan drie er nieuw bij zijn
gekomen: Fedor de Groot, Ingmar Bruin en Sandra Weustink
Kader:
De werkgroep is gegroeid met twee
nieuwe, jonge leden. Jeffrey en
Chantal hielden zich samen bezig
met media gerelateerde onderwerpen. Inmiddels heeft Jeffrey deze
taak helemaal overgenomen en
heeft Chantal de taak van penningmeester overgenomen van Wouter.
Daarnaast nemen Jeffrey en Chantal losse taken op die nog open liggen. De maandagavond is, net als
vorig jaar, rijkelijk ingevuld met
trainers. Odette is gestopt met het
training geven ivm studie in Groningen. Daarvoor in de plaats
kwam Kitha Braunius, die nu met
veel plezier training geeft aan de
minioren/jeugd. Nog altijd geeft

Peter de Boer de allerjongste
zwemmers in baan 6 training, Kitha
Braunius houdt zich bezig met baan
5 en Vera Kalous doet baan 4.
Landtraining wordt gegeven door
Hiras Ferrandino, die na een half
uur ook baan 3 traint. Zo is wederom elke baan voorzien van een trainer en kan er voldoende aandacht
op de minioren en jeugd worden
gevestigd.
Resultaten:
In seizoen 2014-2015 zijn we gepromoveerd naar de landelijke
C-klasse. Dit seizoen (2016-2017)
hebben we ons gehandhaafd in de
competitie. Vooralsnog lijkt het
erop dat DWT ook het seizoen
2017-2018 in de C-klasse blijft
handhaven.
Overige prestaties:
• NJJK winter: Willem Weustink
• NJJK zomer: Ouassima
• Nationale Minioren finales:
Matthew
• ONK Langebaan: Jeffrey, Hiras,
Anouk
• NK Masters Kortebaan: Evy: 3x
goud, 3 masterrecords 30+; Jeffrey 1x brons; Jeffrey, Evy,
Chantal en Hiras 2x brons estafette. Veel deelname!
• NK Masters Langebaan: Bertjan
(1x goud, 2x brons), Thijs,
Anouk, Michel en Inken
• Heel veel clubrecords
• Realisatie nieuwe startblokken.
Evenementen en activiteiten:
In 2017 hebben we voor de 31e
keer het Paastoernooi georganiseerd. Ook is voor de derde keer
het Vlinderslaggala een groot succes geweest, met als hoogtepunt de
1.000 meter vlinderslag - 40 banen.
Eind 2017 was er een clinic van
Liesette Bruinsma te beleven. Zij is
paralympisch zwemster (blind aan
beide ogen) en bracht haar beperking in perspectief bij de zwemmers. Met dichtgespoten zwembrilletjes moesten zij verschillende
oefeningen uitvoeren. Erg leerzaam
en interessant voor de zwemmers
om het zwemmen vanuit een andere
hoek te ervaren.
In de zomer is er een surfactiviteit
geweest ter afsluiting van het seizoen. Dit was erg gezellig.
Er was veel opkomst voor het
OMNK in Terneuzen. Erg fijn
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weekend met mooie sportieve prestaties.
Overig:
Wederom is afgelopen seizoen po-

sitief verlopen. We blijven vooruit
gaan met z'n allen. De minioren en
jeugd haalt veel limieten voor regiokampioenschappen en NJJK's,
ontzettend goed! Wij als werkgroep

willen alle betrokkenen van wedstrijdzwemmen afgelopen seizoen
bedanken voor hun inzet. Laten we
vooral doorgaan hoe we nu bezig
zijn.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2017 bestond het bestuur uit:
Mirjam Otten; voorzitter; 2018
Johan Selles; penningmeester;
2019
Carry Smits-Muijlaert; secretaris;
2019
Monique van der Heide;
vice-voorzitter; 2018
Sandra Hendriks; algemeen bestuurslid; 2018
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2017 8x een
reguliere bestuursvergadering gehouden. De werkgroepen schuiven
niet meer aan bij onze vergaderingen, maar 1x per jaar bezoekt een
bestuurslid de vergadering van de
werkgroep waar hij of zij contactpersoon voor is.
In 2017 is er 2x een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren vertegenwoordigd.
Op deze vergaderingen wordt door
iedere werkgroep een kort verslag
uitgebracht van datgene waar de
werkgroep op dat moment mee bezig is. Zo zijn de werkgroepen op
de hoogte van elkaars activiteiten.
Daarnaast komen algemene zaken
aan bod zoals de website, sponsoring en het werven van nieuwe leden.
In 2017 bestond het bestuur uit 5
personen door het vertrek van Harrie van Geldorp. Wij hebben Arthur
Stricker bereid gevonden de opleidingen op zich te nemen. Hij wil
niet in het bestuur maar heeft op
deze manier een belangrijke ondersteunende functie. Regelmatig is er
overleg tussen de werkgroepen en
het bestuur over mogelijkheden
voor het opleiden van het kader.
Dit zowel voor het niveau van het

kader langs de badrand als voor
veiligheid zoals EHBO. Voortdurend wordt er gekeken naar wat
verplicht en mogelijk is om de
kwaliteit van de vrijwilligers op
een goed niveau te houden.

den/vrijwilligers met een opleiding
bezig geweest.
Een aantal leden hebben hun EHBO diploma gehaald na een cursus
in het clubhuis, anderen hebben de
herhalingscursus gevolgd.

Er zijn in 2017 twee belangrijke
lange termijninvesteringen gedaan
t.w. nieuwe startblokken en een
nieuw scorebord.
Wij hebben dit jaar weer voor het
eerst in lange tijd deelgenomen aan
de Grote Clubactie. Dit was geen
onverdeeld succes, maar alle kleine
beetjes helpen. We beschouwen
deze deelname als een pilot en hebben het inmiddels geëvalueerd. We
hopen dat het in 2018 succesvoller
zal verlopen.
De kaderdag was zeer geslaagd met
een rondleiding door de Koepel en
aansluitend een gezellige borrel bij
de Oerkap. Het kaderkado bestond
dit jaar uit een mooie houten snijplank, mix voor kruidenboter en
een flesje dressing. Dit viel zeer in
de smaak.

In memoriam:
Oud DWT-lid en scheidsrechter
Henk Verver is op 26 oktober 2017
overleden.

Leden:
Het ledental is licht gestegen, op 1
januari 2017 telde DWT 519 leden,
op 31 december 533. Er zijn 168
afmeldingen geweest en 182 aanmeldingen.
-bij wedstrijdzwemmen vertrokken
21 leden en kwamen er 20 bij, totaal 95
-bij waterpolo vertrokken 25 leden
en kwamen er 15 bij, totaal 114
-bij synchroonzwemmen vertrokken 8 leden en kwamen er 4 bij,
totaal 31
Opleidingen:
In 2016 zijn er weer een aantal le-

Sendenbeker:
De Sendenbeker is in 2017 uitgereikt aan Anke Nulkes.
SRO:
We blijven onderhandelen met
SRO over uitbreiding van zwemwater. Ook de invoering van sleuteluren staat nog steeds op de agenda
en gaat waarschijnlijk in 2018 van
start.
Kleding:
Door het afsluiten van een overeenkomst met Huyg Sport eind
2016 zijn in 2017 al veel kaderleden in een nieuw shirt gestoken. De
hele vereniging stapt langzaam
over naar onze nieuwe kledinglijn.
Dit is een greep uit de zaken waarmee het bestuur zich in 2017 heeft
bezig gehouden. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers weer hartelijk voor de inzet tijdens het afgelopen jaar!
Mirjam Otten
Johan Selles
Carry Smits-Muylaert
Monique van der Heide
Sandra Hendriks
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DWT Paastoernooi
Op 1 en 2 april is het jaarlijkse
internationale paastoernooi weer
gehouden. Er waren velen teams
aanwezig waaronder onze twee
favoriete Duitse teams: SV Werdohl en swim-team Hamm. Voor
de allerkleinsten was een speciale wedstrijd georganiseerd. Deze
competitie is vernoemd naar onze meest dierbare vrijwilliger
Aart Romijn waarvan wij helaas
afscheid hebben moeten nemen
dit jaar. Hij zal erg gemist worden door alle zwemmers en de
andere vrijwilligers. Daarom
strijden de minioren op het Paastoernooi nu voor de Aart Romijn
bokaal om te zorgen dat we
nooit zullen vergeten wat hij
allemaal voor onze club heeft
betekend.
Bij Pasen wordt ook gedacht aan
de fun-estafette dit keer bestond
deze uit een combinatie van

vlinderslag en schoolslag. Deze
race was nog erg spannend met
als grootste concurrent swim-team Hamm. De estafetteploeg
van DWT wist de eerste plaats te
bemachtigen en hebben kunnen
genieten van de overheerlijke
taart. Na dag één was het tijd
voor het paasbuffet, gecoördineerd door Sabine Roozen stond
er weer een heerlijk buffet voor
alle zwemmers klaar. Na het
eten was het tijd voor gezelligheid, zo is er voetbal gespeeld
maar ook weerwolven en uiteraard mocht een biertje voor de
18+ers niet missen. De volgende
dag werd een spannende race
gezwommen door Miguel, Peter,
Zyco, Bido, Hiras en Jeffrey,
namelijk de 50m vlinder. Deze
heren stonden met zijn allen in
een serie als een soort onderlinge wedstrijd. Miguel nam vroeg

de leiding maar op de terugbaan
kwam Jeffrey nog goed bij. Beide heren waren tegelijkertijd
gefinisht en hadden dezelfde tijd
gekregen. Voor Miguel geldt de
A-tijd (1e) en Jeffrey kreeg de
B-tijd (2e). Aan het einde van
het toernooi werd nog een gemixte estafette 8x50m vrij georganiseerd. Wederom was
swim-team Hamm onze grootste
concurrent, zij hadden hun beste
zwemmer voor het laatst bewaard en die knalde er een flinke
eindsprint uit! Peter wist met
een halve lengte voorsprong de
winst binnen te halen. De beste
prestaties van het paastoernooi
waren voor Nynke en Miguel;
Nynke heeft een 50m vrij limiet
gezwommen voor de regionale
kampioenschappen en Miguel
heeft een clubrecord gepakt op
de 50m vlinder!

rena en Luca met het behalen
van jullie zwemvaardigheid 1.
Ook de felicitaties aan Jochem,
Monya en Minou voor hun
zwemvaardigheid 3 diploma.
Voor de kinderen die niet mochten afzwemmen: niet getreurd.
Voor de zomer is er nog een afzwemmoment. In de volgende
editie van het clubblad meer
hierover.

van sommige zwemmers leek in
de afgelopen maanden herhaaldelijk minuten verschoven te
zijn. Zo hebben we verschillende
keren gehad dat een lesgever het
idee had dat er maar 3 kinderen
aanwezig waren maar er na 15
minuten toch 7 of 8 kinderen in
het badje lagen. Allen waren ze
druppelsgewijs binnen gelopen.
Wat gebeurt er dan in zo'n situatie?
Een lesgever heeft zijn lesplan
van tevoren klaar liggen. U kunt
zich voorstellen dat een lesplan
voor 3 kinderen er heel anders

Leszwemmen
Het afzwemmen van junior pro
is succesvol verlopen. Door de
doordachte lesstructuur waarin
verschillende zwemslagen aangeleerd en verdiept werden, zagen
we de kwaliteit van de zwemtechniek omhoog schieten. Vol
trots hebben we gekeken naar de
zwemmers die enthousiast de
aanwijzingen opvolgden en hun
techniek verbeterden. Hierdoor
konden veel zwemmers afzwemmen.
De felicitaties aan Victor, Rafael, Marrit, Aylin, Kira, Pim,
Anis, Hazal, Ecrin, Marit, Lo-

Op tijd komen
Graag willen we de aandacht
weer even leggen op het op tijd
komen van kinderen. De lestijd
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uitziet dan die voor 8 kinderen.
Met 8 kinderen moet er veel
meer met meer verschillende
aandachtspunten worden lesgegeven dan met 3. Dit heet differentieren. Op het moment dat er
iedere keer een extra kindje het
water in springt, moet de lesgever iedere keer zijn lesplan bijstellen. Heel onhandig.
Wanneer de les begint, beginnen
we ook deze sport met een opwarming. Dit is niet altijd te herkennen vanaf de kant, maar is
zeker aanwezig. De opwarming
is niet alleen voor het in beweging zetten van het lijf maar ook
van de geest. Het kind moet letterlijk zijn zinnen even verzetten
om de concentratie naar het hier
Vrijdag 6-apr

en nu te brengen. De les zal dus
iedere keer opnieuw gestart
moeten worden wanneer deze
onderbroken wordt door het binnenkomen van een zwemmer die
te laat is. De concentratie is weg
en moet opnieuw opgebouwd
worden. Dat is nu eenmaal zo
met jonge kinderen. Ook de administratie moet weer worden
bijgewerkt wat belangrijk is in
geval van calamiteiten. Het lijkt
allemaal niet zo erg. Maar wanneer het een structureel gebeuren
is gaat de les of de voortgang
van het kind eronder lijden. Beide gevallen zijn niet wenselijk.
Dus ons dringende verzoek is;
kom op tijd!

afzwemmen Boerhaavebad. Reguliere les vervalt.

zaterdag 7-apr

Afzwemmen
petters

Supers-

6 april is voor het eerst dat er
alleen voor het superspetters
programma wordt afgezwommen. Het motto van superspetters: afzwemmen is een feestje.
Geen stress, geen prestatiedruk.
Leden van de leszwemcommissie hebben met andere verenigingen ervaringen en ideeën uitgewisseld. 6 april gaan we meemaken hoe dit eruit is komen te
zien.
Let op: de reguliere zwemles
van superspetters komt op 6
april te vervallen.

afzwemmen Boerbaavebad op vrijdag

Vrijdag 13-apr
Vrijdag 20-apr

zaterdag 14-apr
zaterdag 21-apr

Vrijdag 27-apr geen zwemles
Koningsdag
geen uur u. overige lessen
Vrijdag 4-mei
Mei vakantie
wel.
Vrijdag 11-mei
Mei vakantie

zaterdag 28-apr

zaterdag 12-mei

Mei vakantie

Vrijdag 18-mei

zaterdag 19-mei

Pinksteren

Pinksteren

Vrijdag 25-mei

zaterdag 5-mei

Mei vakantie
geen zwemles

Mei vakantie

zaterdag 26-mei

De volgende keer afzwemmen voor superspetters is op 14 juli in zwembad de Planeet.

Spelregelvraag 34
Wit is in de aanval en schiet op
het doel, de keeper pakt de bal.
In de contra dat volgt maakt een
speler van wit een zware overtreding deze moet met een U20
uit het veld. Hij zwemt keurig

langs de rand richting de hoek.
De aanval van blauw gaat verder, de keeper heeft de bal en
gooit deze naar voren maar doet
dat op een onhandige manier en

de bal komt op het hoofd van de
uitgestuurde speler terecht en
gaat daarna buiten het veld.
Wat doe je?
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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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Polo Heren
Ik ben een aantal clubblad edities dit seizoen afwezig geweest
en inmiddels is het alweer tijd
om voorzichtig de balans op te
maken bij de herenteams. Heren
4 heeft dit seizoen als toch wel
nieuw team goed gepresteerd en
staat momenteel op een mooie
derde plek in de competitie. Heren 3 lijkt zo goed als zeker vei-

lig en heren 2 is ook ruim verzekerd van nog een seizoen 2e
Klasse District. Ook voor Heren
1 lijkt de doelstelling behaald te
worden. Zoals het er nu naar
uitziet valt het balletje voor
DWT de goede kant op en is
heren 1 zeker van nog een jaartje
derde klasse bond. Het is nog
spannend dus steun Heren 1

vooral in de laatste twee wedstrijden op 7 en 14 april in het
Boerhaavebad. Rest mij jullie
veel succes te wensen met de
laatste wedstrijden en dan kunnen we ons opmaken voor het
Pinkstertoernooi! Vergeet 14
april niet in pak te komen!

tervlo was DWT de betere partij.
Dames 1 staat momenteel 8e in
de poule en heeft 21 wedstrijdpunten. De kans is groot dat
DWT in het laatste gedeelte van
de competitie nog punten gaat
pakken, daar waar alle tegenstanders lager geplaatste teams
zijn. De laatste thuiswedstrijd is
zaterdag 7 april om 20:15 tegen
De Snippen 1.

Dames 2 heeft drie wedstrijden
gespeeld en heeft net zoals Dames 1 geen punten gepakt. Dames 2 staat 8e in de poule en
heeft 16 wedstrijdpunten. Komende maand komt DWT nog
drie keer in actie. De laatste
thuiswedstrijd van het seizoen is
zaterdag 14 april om 18:45 tegen
De Snippen 2.

Jorrit

Polo Dames
In maart stonden een paar belangrijke wedstrijden op de
agenda voor Dames 1. Tegenstanders waren Oceanus en de
Watervlo, de respectievelijk
nummers 5 en 7 in de poule en
teams waarvan gewonnen moest
worden met het nieuwe en verbeterde spel onder Hans. Helaas
zijn beide wedstrijden verloren
met één doelpunt verschil. Dit is
jammer, want zeker tegen Wa-

Terug van weggeweest
Boeren, burgers en buitenlui,
Terug van niet echt weggeweest
en twee diploma's rijker, keert
deze kersverse burger weder
vanuit het Delftse ballingschap.
Ondanks dat ik altijd ben blijven
trainen en spelen bij DWT, ben
ik de afgelopen 8 jaar doordeweeks weinig in de regio Kennemerland te zien geweest. Nu
ik echter weer de volledige week
in het Haarlemse verblijf, zal ik

mij ook weer bij de polocommissie voegen om mijn steentje
bij te dragen aan DWT.
Ik ben bijna twintig jaar lid bij
DWT en ben in die periode
voornamelijk waterpoloër geweest, hoewel ik in mijn latere
jeugdjaren ook wat wedstrijdzwemmen heb gedaan. Tegenwoordig speel ik met trots in
Heren 2, het knapste waterpolo-

team van Haarlem en omstreken.
Binnen de polocommissie ben ik
vroeger al enkele jaren penningmeester en jeugdcoördinator geweest. Die laatste functie ga ik
weer overnemen van Roos. Dus
zowel ouders, als de waterpolojeugd zelf zullen mij na de zomer weer wat meer van mij zien.
Ik heb er nu al zin in!
David de Loor
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Tafelen
In de vorige editie van het clubblad is er een overzicht gezet
van de personen wie nog niet
genoeg achter het tafeltje hebben
gezeten om hun W-tje te behouden. Hieronder vinden jullie de
geüpdatete lijst. Het is belangrijk
dat je minimaal 2x per seizoen
achter het tafeltje zit om
W-official te blijven.

Naam
Aarts, C.
Bergsma, D.
Evers, D.
Lagendijk, S.
Ox, M.
Schoenmaker, F.K.
Stricker, R.H.J.
Velthuis, M.
Visser, S.

Getafeld
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Naam
Hupkens, M.
Kesseler, D.
Klinkenberg, A.
Molenaar, R.
Schoberer, S.

Getafeld
1
1
1
1
1

Polo Jeugd
Het is Lente in de ogen van Roselijn haar assistent(e)!!!
Onze "assistent" David is begonnen om alvast een beetje in te
lezen/ te vergaderen/ om in te
komen om volgend seizoen goed
van start te gaan als hij de taken
van Roselijn gaat over nemen.
Super fijn David, welkom in de
polocommissie en gezellig dat je

er weer bij bent. Verderop in het
clubblad stelt David zich voor.
Nu de laatste wedstrijden zijn
inzicht zijn, betekend dat er
weer veel toernooien aankomen.
Wij hebben weer een paar voor
jullie uitgekozen, buiten ons eigen toernooi 20 mei hebben we
gekozen om naar Alkmaar (

DAW ) 2 juni en Oude Kerk aan
de Amstel (Snippen) te gaan.
Datum van de Snippen weten we
nog niet, maar deze is altijd aan
het begin van het nieuwe seizoen. Ons eigen Peter Rienstra
jeugd toernooi was trouwens
binnen een mum van tijd vol!
Dus wij kunnen lekker aan de
bak.

Peter Rienstra Pinkster jeugdtoernooi.
Wij organiseren elk jaar een
jeugdtoernooi, net als vorig jaar
doen wij dit weer samen met het
senioren Pinkstertoernooi. Dit
jaar valt het op 20 mei, dus hou
deze datum vrij!
Iedereen van de jeugd is verplicht om hier aan mee te doen.
Jeugd <11 en <13 spelen
's ochtends competitie en <15 's
middags. Voor de mini's is er
geen competitie maar zij gaan de

strijd aan tegen hun ouders.

danst worden.

Het beloofd weer een super toernooi te worden, bij elk vijfentwintigste doelpunt wat er gemaakt wordt valt een taart te
winnen. En echt die is om te
smullen!!! Buiten dat er wedstrijden worden gespeeld staat er
buiten een tent waar je lekkernijen kunt kopen. Ook is er volop
muziek aanwezig en mag er ge-

Wij hebben echter nog wel heel
veel ouders nodig die ons willen
helpen om het toernooi soepel te
laten verlopen. Het gaat om kleine taken zoals bardienst, tafeldienst, enz… Dus laat weten of
je beschikbaar bent, hoe meer
ouders hoe gezelliger : Ik zal
zelf ook ouders gaan benaderen.

Peter Rienstra Pinkster jeugdtoernooi 2

Pinkstertoernooi
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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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DAW toernooi.
Wij zijn uitgenodigd om op zaterdag 2 juni naar het jeugdtoernooi te komen in Alkmaar van
DAW. Dit jaar bestaat DAW
100 jaar. Dat willen zij vieren
met de jeugd, want die heeft tenslotte ook de toekomst. De strekking van het toernooi is dat we

in elke jeugd klasse (F t/m A
jeugd) een kleine competitie
spelen (6x6) en afsluiten met een
BBQ.
De precieze tijden krijgen we
nog te horen, maar hou deze dag
vast vrij want wij willen met alle

jeugdteams hier naar toe, ook
met de minipoloërs. Het zou super gezellig zijn als alle jeugd
hierbij kan zijn. Er zal een kleine bijdrage per kind gevraagd
worden voor de toernooikosten
ongeveer 5 euro dat is incl. de
BBQ.

Verslag van Aylin, minipolo toernooi IJmuiden.
Aylin zit al een tijdje bij de mini's en is een talent in de dop. Zij
is vaak op de training samen met
haar grote zus Narin. Narin
speelt al in <11. De trainers vinden Aylin een echte bikkel. Zij
is het enigste meisje bij de mini's
bij best wel levendige jongentjes. Super hoe zij de jongetjes in
de toom houdt en er niets van
aantrekt als zij weer eens een
keertje super druk doen. "van
Aylin zullen we meteen maar
gebruik maken om heeeeel veeeeel meisjes uit te nodigen om te
gaan minipoloën".
Dus: Ben jij een meisje tussen
de 6 en 9 jaar kom dan heel snel
een keertje mee trainen en je zult
zien dat het reuze leuk is om te
waterpoloën.

Hier dan het verslag.
"Ik vond het goed gaan. Omdat
we Alle wedstrijden hebben gewonnen. Ik vond het leuk. En we

hebben veel doelpunten gemaakt." Aylin.

Teamindeling volgen seizoen
Wij zijn bezig met de teamindelingen te maken voor het volgend seizoen. Het is elk jaar
weer een gepuzzel en gereken
om de teams zo volledig mogelijk te maken en iedereen aan
zijn wensen te voldoen. Dat laat-

ste is niet altijd mogelijk, maar
wij polocommissie en trainers
proberen altijd het beste er van
te maken. Alle kinderen en ouders hebben een evaluatieformulier gekregen zodat wij er voor
volgend seizoen er ook rekening

mee kunnen houden wie er doorgaan en wie er mee stopt. Wat
was er leuk en wat kan er verbeterd worden. Dus voor die gene
die nog niets hebben ingeleverd.
Denk er ajb nog aan!
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Jeugdkamp?

Agenda:

Ja, ja het gaat er dit jaar weer
van komen.

zondag 8 april

Er komt dit jaar weer een jeugdkamp, hoera!
Het jeugdkamp is er om het jaar
af te sluiten, het is voor alle kinderen tussen de 7 en 16 jaar oud.
Ik heb gehoord dat de jeugdkampcommissie al bezig is met
de voorbereidingen.

zondag 7 juli

- Mini's en < 11 geen training i.v.m.
thuiswedstrijd <13 en <15
- Geen training <15, Koningsdag
- Dodenherdenking
- meivakantie er is wel training
- Iedereen traint van 16.30 tot 17.30
- Moederdag, mama's mogen meetrainen.
- Peter Rienstra jeugdtoernooi/ Pinkstertoernooi
- DAW jeugdtoernooi voor alle
jeugd.
- Vaderdag, papa's mogen meetrainen.
- Laatste dinsdag training voor de
zomervakantie.
- Einde jaar uitje, hoe deze datum
ajb vrij.
- Laatste zondagtraining

vrijdag 13 t/m 15 juli

- DWT jeugdkamp??????

21 juli t/m 2 september

- Zomervakantie

vrijdag 27 april
vrijdag 4 mei
27 april t.m 14 mei
zondag 6 mei
zondag 13 mei
zondag 20 mei
zaterdag 2 juni
zondag 17 juni
dinsdag 26 juni
za 30 juni of zo 1 juli

De datum zal vlak voor de zomervakantie zijn, deze moet nog
worden vastgesteld in verband
met reserveren van de locatie.
Volgende maand vast meer informatie.

Antwoord Spelregelvraag
De eerste vraag die je jezelf
moet stellen is: bemoeide de
uitgesloten
speler zich bewust met het spel?
Als de uitgesloten speler zich
bewust
met het spel bemoeit dan krijgt
wit een strafworp tegen.

De tweede vraag die je jezelf
moet stellen is: gooit de keeper
bewust
op de uitgestuurde speler? Als
de keeper bewust op de uitgestuurde
speler gooit dan krijgt de keeper
een UMV voor wangedrag.

Als de actie van zowel de uitgesloten speler als de keeper niet
bewust
was dan dient de uitgooi door de
keeper overgenomen te worden.
Ton van Gemert.
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In memoriam Aart Romeijn (1954-2018)
Op zaterdag 3 maart is Aart Romeijn overleden.

bakte Aart altijd pannenkoeken.
Aart zorgde voor de juryleden
bij wedstrijden en maakten ouders enthousiast om ook jurylid
te worden.
Aart was ook secuur in zijn jurytaken: geordend en foutloos.
Daarom hadden we hem er graag
bij.

Aart was sinds 2 januari 2004
vrijwilliger bij DWT. Zowel bij
synchroon zwemmen (werkgroep en jurylid) als bij wedstrijdzwemmen (jurylid) is hij
zeer actief geweest. Hoewel zijn
dochter Daphne beide sporttakken heeft ingeruild voor het waterpolo, is Aart actief gebleven
bij beide takken. Aart is 63 jaar
geworden.
Op Aart kon je altijd bouwen.
Had je nog een auto met chauffeur nodig, dan was Aart paraat.
Kwam je een jurylid tekort, Aart
hielp je uit de brand. Had je een
verlengsnoer nodig, Aart nam er
één mee en vervolgens elke vol
gende thuiswedstrijd ook. Moes-

De werkgroepen gaan in Aart
een toegewijde vrijwilliger missen.

ten er presentjes komen voor het
Paastoernooi, Aart knutselde
(met Inge) wat leuks in elkaar.
En als je er op tweede paasdag
achter kwam dat je tekort had,
ging Aart dat ter plaatse nog regelen. Voor het trainingskamp

Wij wensen zijn vrouw Inge en
zijn dochter Daphne heel veel
sterkte toe in deze moeilijke periode.
Namens de (synchroon) zwemwerkgroepen,
Anke Nulkes en Yvette Roozen

Spelregelkwis
Door Ton van Gemert
Zondag 18 maart is een spelregelkwis gespeeld met de pupillen. Er werden drie ronden gespeeld met elk 9 vragen. De antwoorden waren al zichtbaar.
Men moest het juiste antwoord
aan een vraag koppelen.
De eerste ronde ging over de
algemene regels, zoals de diverse gekleurde lijnen en waar de
jurytafel zich bevind.
De tweede ronde ging over de
handgebaren van de scheidsrechter. Deze werd omschreven en
voorgedaan.
De derde ronde ging over de gewone fouten. Een spelsituatie

werd uitgelegd en dan moest
men beslissen welke kleur de
vrije worp krijgt.
Er waren in totaal 12 pupillen, 3
ouders, 1 trainer en een verdwaalde DWT-er. Zij speelde in
vijf teams. Het niveau van de
kennis van de regels is, m.u.v.
de ouders, hoog te noemen. Als
je alle vragen over alle ronden
goed had, dan kon je 27 punten
halen.
Hierbij de uitslagen:
Team
"De Blobkoeien"

25 punten

"Pupillen <13"
"De Ouders"
"Team DWT"
"Sterrenteam"

27 punten
12 punten
27 punten
27 punten

Goed gedaan door de Pupillen
en de verdwaalde DWT-er. De
ouders hebben hun best gedaan,
maar moeten nog wat bijleren.
De spelregels zijn op de website
van de KNZB terug te vinden en
uiteraard te lezen.
De belangrijkste spelregels staan
vermeld in de artikelen 20 (gewone fouten), 21 (uitsluitingsfouten) en 22 (strafworpfouten).
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Gezocht!
Elke vrijdag wordt ons clubhuis
geopend door een vaste, kleine,
groep vrijwilligers
Dit is iets wat zij met plezier
doen maar het zou toch enorm
fijn zijn als er meer mensen mee
willen draaien in het rooster,
want meer mensen betekent dat
ieder mindervaak hoeft.
Dit alles vindt plaats op de vrij-

dag van kwart over 5 tot half 8.
De dingen die hierbij komen
kijken zijn voornamelijk koffie
zetten en de bar bemensen, er
komt geen tap bij kijken, dus dat
zal geen probleem zijn!
Ook zal je eerst ingewerkt worden zodat je er helemaal klaar

SportGala 14 april

voor bent!
Ook wordt je belond met een
jaarlijkst kaderuitje en kadercadeau!
Heb je intresse? Mail dan naar:
borisschotman@hotmail.com
Groetjes,
Boris
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs
Kopij
De Waterdroppels wordt samengesteld door en voor DWT'ers. Dus
ook uw bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u opsturen

naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

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

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

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

Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst
(voorzitter)
tel.: 06-55877858
# 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

Planeet zaterdag
8.00-9.00
Superspetters
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
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:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

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
17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11
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

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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