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AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zoals iedereen ongetwijfeld weet
is er 25 mei jl. een nieuwe wet
ingegaan die ervoor moet zorgen
dat persoonsgegevens beter beschermd zijn.
In een vereniging worden nogal
wat persoonsgegevens verzameld en daarom moet ook DWT
voldoen aan de nieuwe wet. Wij
hebben om die reden een privacy
policy opgesteld , zie hieronder,

deze is eveneens zichtbaar op de
website. Ook hebben alle nieuwe
inschrijvingsformulieren een
apart invulveld gekregen waarbij
de nieuwe leden toestemming
kunnen geven om hun gegevens
te gebruiken.
Deze gegevens zullen binnen
drie maanden na beëindiging van
het lidmaatschap verwijderd
worden.

Er wordt gewerkt aan een protocol voor de werkgroepen over
hoe om te gaan met persoonsgegevens.
Als er vragen zijn over de AVG
kunt u een mail sturen naar:
bestuur@dwt-haarlem.nl

gegevens beperkt is tot enkel
die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke
toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw
rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

king van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van
ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Namens het bestuur,
Carry Smits-Muylaert, secretaris

Privacy Policy
Haarlemse Zwemvereniging De
Watertrappers hecht veel waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en
transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haarlemse
Zwemvereniging De Watertrappers houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

-

-

-

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met
het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoons-

Als Haarlemse Zwemvereniging
De Watertrappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwer-

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft
kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een
derde partij voor:
- Registratie van het ledenbestand bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)
- Registratie van het ledenbestand via Sportlink
- JVL Administratie beheer,
voor het verspreiden van het
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papieren clubblad
- Sportsupport, voor het factureren van de contributie voor
leden in aanmerking komen
voor subsidie van de gemeente
Haarlem
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard
de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan
is.
Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen
persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelij-

ke toestemming is gegeven door
de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Haarlemse Zwemvereniging De
Watertrappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische
en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo
hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens
Haarlemse zwemvereniging
De Watertrappers van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op
al onze systemen;
- Onze medewerkers zijn
geïnformeerd over het belang
van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent
gegevens

uw

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt
u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgege-

vens (of een deel hiervan) door
ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons
te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een
door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het
recht deze toestemming in te
trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over
de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen. Komen wij er samen met
u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft
altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons
Privacy Statement nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
Haarlemse Zwemvereniging De
Watertrappers
bestuur@dwt-haarlem.nl
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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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Open Ned. MasterKampioenschappen
Van 3 t/m 6 mei werden de Open
Nederlandse Master Kampioenschappen gehouden in het Hofbad van Den Haag.
Met een gezellige ploeg bestaande uit: Chantal, Peter, Jeffrey,
Hiras Inken, Michel en Arie
werd hier gestreden voor de Nederlandse titel! Dat er goed gezwommen werd mocht duidelijk
worden aan de prijzen die zijn
binnengehaald door de zwemmers, zo trapte Jeffrey af met
een derde plek op de 1500m vrije slag, behaalde Chantal zilver
op de 100m schoolslag op dag 2,
Peter kwam ook naar huis met
een zilveren medaille op de
200m vlinder en Jeffrey zwom
zichzelf weer naar brons op de
50m rugcrawl.

Eerste weekend regionale kampioenschappen
In het eerste weekend (26&27
mei) mochten de zwemmers
voor het eerst zwemmen in het
nieuwe bad van Amersfoort, de
Amarena.
Dit jaar werd voor het eerst met
de gehele regio gezwommen, dit
betekende dat de limieten een
stuk scherper waren dan voorheen en dat de concurrentie een
stuk sterker is. Chantal, Hiras,
Kelvin, Kithapat, Koen, Lisa,
Lucas, Matthew, Merel, Miguel,

Nynke, Peter, Sofie, Thijmen &
Vera representeren DWT op dit
grote toernooi!
Op dag 1 werd Koen 5e, Miguel
en Lucas werden 7e op de 50m
rugcrawl. Chantal behaalde nog
een mooie 8e plaats op de 100m
schoolslag.
Op dag twee zwom Matthew zo
hard dat hij een bronzen medaille had gehaald op de 200m
schoolslag! Lucas miste op een

haar na het podium met 0,6 seconden verschil met nummer
drie. Op de 100m rugcrawl pakte
Koen het brons en Vera eindigde
met een vierde plaats in de top 5
op de 200m vlinderslag!
Aankomend weekend (2&3 juni)
zal het tweede deel van de
regiokampioenschappen plaatsvinden, de vorm is goed en vele
pr's zullen zoals in het eerste
weekend verbroken worden!
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Leszwemmen
Met de meivakantie nog vers in
het geheugen, het genieten van
het warme zomerse weer, hebben we echt nog wel een paar
weken te gaan tot de zomervakantie. Deze is in zicht. Maar
niet voordat er eerst nog een
druk schema gevolgd moet worden. Niet alleen bij de zwemvereniging staat nog het een en ander op de agenda. Ook bij andere
sporten en basisscholen vallen
we van het een in het ander.
Denk aan de avondvierdaagse

volgende week, schoolkampen,
zwemkamp, eindejaarsvoorstellingen, groep 8 musical of een
sint jans feest om de zomer in te
luiden.
Het is niet zomaar 20 juli. Bij
het leszwemmen staat het afzwemmen gepland. Hieronder de
benodigde informatie.

Kosten afzwemmen
Het afzwemmen van zowel junior pro als superspetters staat be-

gin juli gepland.
De kosten van het afzwemmen is
voor iedereen gelijk. Om een
diploma te behalen en te laten
registreren, wat verplicht is,
wordt 15euro gevraagd.
Ook bij het uur u wordt door de
volwassenen afgezwommen.
Van hen wordt ook 15euro gevraagd.
Wanneer vindt alles plaats? Het
uur u maakt met de lesgever een
eigen afspraak.

Junior pro
Tijdens de vergadering van de
leszwemcommissie vanavond
vertelde de uurleidster vol enthousiasme hoe ontzettend trots
ze is op de leerlingen en blij met
de lesgevers. Het bad ligt lekker
vol, er wordt hard en enthousiast
gewerkt door alle aanwezige partijen. Op sommige momenten
lijkt het Boerhaavebad een waar
golfslagbad wat een groot com-

pliment voor de zwemmers en
de zwemsport is. Tijd om het
afzwemmen te plannen dus.
Op vrijdag 22 juni om 17.30uur
wordt er uitgezocht voor het afzwemmen van junior pro. Neem
alle benodigdheden mee; de juiste kleding, een plastic zak. Zonder dit mag je niet afzwemmen.
De plasticzak is nodig om een

survivalonderdeel te kunnen uitvoeren. Het afzwemmen van
junior pro gebeurt op vrijdag 6
juli om 17.30uur. De reguliere
les komt hiermee te vervallen.
De laatste zwemles van het junior pro uur is op 13 juli. Er mag
dan door de leerlingen worden
vrij gezwommen.

Superspetters
Het afzwemmen van superspetters vindt 4x per jaar plaats. 2x
in het Boerhaavebad, 2x in de
Planeet. Het is dit keer weer de
beurt aan de Planeet. Anders dan
vroeger zoeken we korter van
tevoren uit. Doel van het uitzoeken is goed te observeren. De
kinderen die aan alle zwemvoor-

waarden voldoen, mogen 2 weken later opkomen voor het
zwemfeest. Zwemfeest? Jazeker,
ook al noemen we het nog steeds
afzwemmen. Dit is nml een term
die iedereen begrijpt. Het kan
echter zijn dat we deze term in
de toekomst aan gaan passen
naar een geschiktere omschrij-

ving. Want:…. Het superspetters
programma heeft als uitgangspunt dat het zwemmen om plezier moet gaan. En met al die
ogen die gericht zijn op het kind
tijdens het afzwemmen, komt
het niet al te zelden voor dat kinderen daadwerkelijk ziek worden
van de zenuwen. Hier heeft de

7
KNZB iets op bedacht. Tijdens
het uitzoeken wordt zo scherp
getoetst, en wij als zwemvereniging moeten hierbij aan zulke
hoge eisen voldoen, dat hiermee
het kind al bewezen heeft diploma-waardig of diploma-vaardig
te zijn. Mag je 2 weken later opkomen, heb je dus eigenlijk je
diploma al behaald maar nog

Vrijdag

niet ontvangen. Het afzwemmen,
wat hiermee een feestje zou
moeten worden, wordt dus eigenlijk een toonmoment voor
ouders en overige familie en
vrienden. Veel relaxter toch?
Het uitzoeken voor het afzwemmen vindt plaats op vrijdag 29
juni om 18.30uur en zaterdag 30

1-jun
zwemlessen gaan
gewoon door

Einde A4 daagse

zaterdag

2-jun

zaterdag

9-jun

juni. Dit is tijdens de reguliere
lessen. 14 juli om 8.15uur zal er
worden afgezwommen in de Planeet. Het afzwemmen duurt tot
max 10uur. De reguliere lessen
komen hiermee op 14 juli te vervallen.
Hoe ziet deze laatste periode er
dan uit? Een overzicht:

Vrijdag

8-jun

Vrijdag

15-jun

zaterdag

16-jun

Vrijdag

22-jun

zaterdag

23-jun

Vrijdag

29-jun

zaterdag

Vrijdag

6-jul

Vrijdag

13-jul

Vrijdag

20-jul

30-jun uitzoeken
vrijzwemmen met
7-jul
laatste zwemles
ouders
Afzwemmen Planeet
14-jul
8-10 uur
21-jul geen zwemles
zomervakantie

uitzoeken

zaterdag
afzwemmen morgen
laatste zwemles
Planeet 8 uur
geen zwemles
zomervakantie

Gefeliciteerd!
Het vorige afzwemmen is nog
niet zo lang geleden gebeurd.
Gefeliciteerd aan allen die hun
diploma hebben behaald:
Jannat, Afnan, Mariam, Sebastiaan, Yassir, Wassin, Arlen, Faerzan, Xavi, Boyan, Ziva, Javi,
Finn.

zaterdag
zaterdag
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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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Spelregelvraag 36
Zoals bekend dient de dichtstbijzijnde waterpolospeler een uitbal

ogenblikkelijk te nemen. Er zijn
echter twee situaties waar dit

niet bij geldt. Weet jij welke?

Zomerrooster trainingen
Start vanaf 22 mei (na het Pinkstertoernooi) t/m 19 juli 2018
De dames en heren kunnen enkel
op de vrijdagavond gezamenlijk
zwemmen / ballen van 20:30 tot
22:00.

Houtvaarttrainingen
Dinsdag 21 & 28 augustus en
donderdag 23 & 30 augustus. De
trainingen beginnen om 20:00
tot 21:00 (19:45 aanwezig).

Start reguliere trainingen
Boerhaavebad
De reguliere binnen trainingen
starten weer in de week van 3
september.

Waterpolo jeugd
Het Peter Rienstra Pinkster
jeugdtoernooi is voorbij en was
weer een gezellige boel.
Ik wil iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Er deden totaal 10 teams
mee, ZPC Amersfoort, WZ&PC,
VZV, ZPC Watervlo, De Duck

en De Meeuwen.
De kinderen hebben een leuk
toernooi gehad, ze waren lekker
fanatiek. Elk team heeft uiteindelijk een taart gewonnen, want
dat kreeg je bij elk gemaakte
25ste doelpunt. Ik las zelfs al dat
wij het wel bekende taartentoer-

Delegatie ouders en jeugd

nooi zijn. Het leukste was eigenlijk wel de wedstrijd tegen de
ouders. Wat een mooi gezicht,
ouders die zich nog maar het
hoofd boven het water konden
houden en kinderen die hun ouders en vierkant uitzwommen.
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Tussen de wedstrijden door werd
er gesprongen op het luchtkussen of een frietje gegeten. Het
weer was heerlijk om buiten gezellig spelletjes te doen, geen
straf om te wachten tot je weer
Agenda
zaterdag 2 juni
dinsdag 26 juni
zaterdag 30 juni
zondag 7 juli
vrijdag 13 t/m 15 juli
21 juli t/m 2 september
4 september
8 en 9 september

mocht spelen. De tribune was
ook stampens vol met enthousiaste toeschouwers. Het toernooi
werd gewonnen door WZ&PC
en ging er ook vandoor met de
wisselbeker. De grotere jongens

-

<15 deden mee met het seniorentoernooi, wel in een eigen jeugd
poule. Al met al een geslaagd
toernooi op naar het volgende
toernooi.

DAW jeugdtoernooi voor alle jeugd.
Laatste dinsdag training voor de zomervakantie.
Einde jaar surf uitje.
Laatste zondagtraining
DWT jeugdkamp Vogelenzang
Zomervakantie
start trainingen
Snippentoernooi (voorbereidingstoernooi)

Pinkstertoernooi 2018
Het Pinkstertoernooi is weer
achter de rug en dat betekent dat
het seizoen ook echt afgesloten
is. De editie van dit jaar was erg
geslaagd, er was veel gezelligheid en sportiviteit.
Het toernooi begon met de jeugd
onder 11 en onder 13. Er werden
veel wedstrijden gespeeld met
veel enthousiasme. Na het jeugd-

toernooi begon het senioren toernooi, dit jaar waren er veel bezoekende teams, waaronder de
Sevenoaks Sharks helemaal uit
Engeland! Ook bij de senioren
werden leuke wedstrijden gespeeld en was het geregeld spannend.
Naast het waterpolo was er uiteraard genoeg te beleven, swing-

ende platen van DJ Strijkplank,
knallende muziek uit de Beatford, een Kop van Jut competitie
en natuurlijk lekker eten en
drinken.
Al met al was wederom een gezellig toernooi! Nu allemaal lekker uitrusten en na de zomervakantie weer iedereen fit aan de
start van het seizoen.
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Uit het Haarlems Dagblad

Antwoord Spelregelvraag
Bij een strafworp en een hoekworp. Bij die laatste geldt wel
dat de hoekworp zonder onnodig
oponthoud moet worden uitgevoerd.
Ton van Gemert.
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Swim to fight cancer
Hallo allemaal,
Net als twee jaar geleden zal ik
de komende zomer weer het
Spaarne in gaan om 2 km te
zwemmen en zodoende een
steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker. Nu helpt zwemmen in het Spaarne natuurlijk
helemaal niets tegen kanker.
Onderzoek doen naar de oorzaken van en behandelmethodes
voor verschillende vormen van
kanker helpt wel. Daar is geld
voor nodig, dus ben ik op zoek
naar mensen die mij willen
sponsoren zodat het onderzoek
naar kanker een mooie impuls
krijgt.

Hoe kun je mij sponsoren?
1. Volg deze link:
http://haarlem.swimtofightcancer
.nl/doneer
2. Kies mijn naam uit de lijst van

deelnemers (middelste kolom)
3. Volg de instructies. (gaat
eenvoudig via iDeal)

Ieder bedrag is welkom.
Je kunt natuurlijk ook zelf meezwemmen. Je kunt je inschrijven
via:
http://haarlem.swimtofightcancer.nl en kies doe mee.
Het inschrijven kost € 75,00 en
het is de bedoeling dat elke
deelnemer € 250,00 sponsorgeld
bij elkaar brengt.

Houtvaart voor Fighters
Gratis zwemmen in de Houtvaart
voor Fighters cq Swimmers!
Wist je dat je op vertoning van
je inschrijfbewijs #SwimtoFightCancerHaarlem gratis kunt
zwemmen in de Houtvaart?
En er zijn nu zelfs extra tijden
toegevoegd!

Ma t/m vrij:
11:00-12:00 uur
En 18:00-20:00 uur
Di-avond extra:
20:00-21:00 uur met begeleiding
Weekend:
10:00-11:00 uur

Ook aanmoedigingen langs de
route zijn van harte welkom. Het
evenement vindt plaats op 16
september.
De start is in de buurt van het
Teyler's Museum, van daar via
het Spaarne naar de Nieuwe
Gracht en terug via de Bakenessergracht naar de finish bij De
Waag.
Ik ben alvast begonnen met de
trainingen, zoals het Haarlems
Dagblad vandaag meldde.
Groeten van Frank
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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:

# Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
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 - 558 778 58
# 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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