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Van het bestuur
Beste DWT-er,
Zoals jullie niet zal zijn ontgaan,
zijn er weer wat maatregelen
genomen door de overheid. Gelukkig hebben wij van de meeste
geen hinder voor het sporten en
leszwemmen.
Echter is er vanuit de overheid
een dringend advies: Gebruik
een mondkapje in openbare gelegenheden. En het zwembad is
een openbare gelegenheid.

Er wordt jullie dringend verzocht om bij aankomst in het
zwembad een mondkapje op te
hebben. Deze dienen jullie dan
te dragen in de hal (of clubhuis
als je daar binnen komt) en route
naar de zwemzaal. Na het
zwemmen dien je hem weer op
te zetten voor de kleedruimtes en
route naar buiten.
In de zwemzaal wordt goed geventileerd en is het makkelijker
1,5 meter afstand te bewaren.

Trainers en lesgevers hoeven in
de zwemzaal geen mondkapje te
gebruiken omdat zij makkelijk
1,5 meter van de zwemmers >12
jaar kunnen blijven.
Het bestuur en SRO vertrouwen
op jullie medewerking.
Met sportieve groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT

Nieuw in het bestuur van DWT
Je zegt JA op de vraag of er iemand een nieuw bestuurslid wil
zijn en ineens ben je dan ook
bestuurslid.
Ik zal mij even voorstellen.
Jeroen van Emmerik aangenaam
kennis te maken! 50 jaar en best
wel lang lid, geen idee eigenlijk
hoe lang.
Ik zal wat over mijn DWT loopbaan vertellen, het begon allemaal toen ik een jaar of 6/7
was...
toen begonnen met zwemles bij
DWT op de zaterdagochten in de
Planeet, mijn broer en zus ( Lin-

da Visser-van Emmerik, synchroonzwemmen) waren er ook
al aan het leszwemmen dus ik
ook mee.
Na het behalen van de benodigde diploma's en zwemvaardigheden ook maar mee gaan helpen bij leszwemmen. Ik heb op
een blauwe vrijdag of was het
een zondag.. nog getracht om te
gaan wedstrijdzwemmen ,maar
dat was niet mijn ding.
Toen kwam waterpolo op mijn
pad en als heren-jeugd met 2
regels in de broek (als hij de bal
heeft mag je aanvallen, zonder

bal dan niet) begonnen met waterpolo.
Na verschillende teams doorlopen te hebben ben ik nu geëindigd in het strijdvaardige Heren
4.
Wat mijn taak binnen het bestuur gaat worden is nog niet
helemaal duidelijk. Maar door al
het covid geregel is er voorlopig
genoeg te doen.
Ik heb er zin in!
Groet,
Jeroen van Emmerik

Ondersteuning gezocht
Het bestuur is dringend op zoek
naar iemand die het organiseren
van de kaderopleidingen op zich
wil nemen. Een paar keer per
jaar moet er een (herhalings)cursus georganiseerd wor-

den voor het kader.
Wie zou dit op zich willen nemen? Wij zouden er enorm mee
geholpen zijn als we hier iemand
voor kunnen vinden. (vele handen, licht werk...)

Voor meer informatie of om je
aan te melden kan je een mail
sturen naar:
bestuur@dwt-haarlem.nl .

Koop een kerstbrood voor DWT
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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
Beste ouders/verzorgers,
Als ik dit schrijf is het vandaag
28 oktober, en over 2 dagen
gaan we voor het eerst in Corona-tijd afzwemmen.
16 kinderen krijgen hun SuperSpetters zwemdiploma.

We zijn heel blij dat dit, met
helaas de nodige maatregelen,
toch wel door kan gaan!
Veel dank aan alle lesgevers, die
het toch zien zitten les te komen
geven.
De kinderen hebben het naar hun
zin in het water en gaan duide-

lijk vooruit.
We hopen dat er geen sluiting
komt van de zwembaden, zodat
we door kunnen gaan op deze
manier.
Tot volgende maand.
Sabine

Agenda
In tegenstelling tot wat er in de vorige agenda stond is er wel leszwemmen op 18 en 19 december.
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

30-okt
6-nov
13-nov
20-nov
27-nov
4-dec
11-dec
18-dec
25-dec
1-jan
8-jan
15-jan

Vrijdag 22-jan
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

29-jan
5-feb
12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt
2-apr

Vrijdag 9-apr
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

16-apr
23-apr
30-apr
7-mei

afzwemmen Boerhaave

kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
uitzoeken
afzwemmen Planeet morgen 9
uur

Start voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

uitzoeken
Goede vrijdag
afzwemmen morgen 8 uur Planeet
Mei vakantie
Mei vakantie

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

31-okt
7-nov
14-nov
21-nov
28-nov
5-dec
12-dec
19-dec
26-dec
2-jan
9-jan
16-jan

zaterdag 23-jan
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

30-jan
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
6-mrt
13-mrt
20-mrt
27-mrt
3-apr

zaterdag 10-apr
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

17-apr
24-apr
1-mei
8-mei

afzwemmen vrijdag Boerhaave

kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
uitzoeken
afzwemmen Planeet 9 uur

Start voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

uitzoeken
Pasen
afzwemmen 8 uur Planeet

Mei vakantie
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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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Waterpolo
Beste leden en geïnteresseerden,
Zoals de meesten zullen weten,
ligt de waterpolocompetitie tot
nader order stil. De strengere
maatregelen zorgen ervoor dat
contactsporten tussen 18+'ers
verboden zijn en dat de jeugdcompetities zijn stilgelegd. Voor
waterpolo betekent dit concreet
dat:
• niemand (tot waarschijnlijk
minimaal 2021) wedstrijden
speelt.
• de jeugd op normale manier
kan blijven doortrainen. Daarbij sluiten Jouerya, Kasper en
Kai aan bij <15. Normaal spe-

len zij met hun 16 en 17 jaar
mee met de senioren, maar
mogen volgens richtlijnen nog
wel gewoon trainen. Op deze
manier kan het aanstormend
talent zich goed blijven ontwikkelen.
• De senioren wederom beperkt
zijn tot banen zwemmen. Iedereen moet zich daarvoor
inschrijven in de online Excel
(hoeft niet voor de Planeet op
vrijdag). De link is bij de aanvoerders en polocie beschikbaar. In sommige gevallen
mag er in groepen van 4 aan
het einde van de training een
balletje worden gegooid.

Helaas weten wij, evenmin als u,
hoe lang de huidige situatie blijft
aanhouden. Eventuele updates
worden via de aanvoerders gedeeld.
Tot zover, tot volgende maand!
David de Loor

Synchroonzemmen

Wat waren alle meiden bij het
synchroonzwemmen blij dat de
eerste wedstrijden in de agenda
stonden. In oktober stond er elk
weekend wel een wedstrijd ingepland. Was het niet voor de
aanloop en/of de Age I tot en
met senioren dan was het wel
voor een van hen allen.
De maand begon zonder al te
veel aanpassingen bij de wedstrijden, maar naarmate de
maand vorderde werd alles
strenger en strenger. Dit leidde
er uiteindelijk toe dat de Interregio voor junioren en de minire-

gio afgelast werden en het diplomazwemmen voor de aanloopzwemsters in een hele andere
setting plaatsvonden. Onderstaand zullen wij jullie vertellen
hoe de overgebleven wedstrijden
zijn verlopen en zal Melida zich
voorstellen in 'De Koprol'.

Limietwedstrijd
3-10-2020
Na acht maanden te hebben gewacht was het op 3 oktober dan
eindelijk zo ver; voor de meiden
vanaf Age I tot de senioren stond
de eerste techniekwedstrijd van

seizoen 2020-2021 op te planning! Met alle regels omtrent
corona was het allemaal een
beetje anders dan anders maar
dat mocht de pret zeker niet bedrukken.
De wedstrijd begon met de Age I
en de senioren, deze mochten
voor de pauze zwemmen en de
Age II en de junioren waren na
de pauze (voor juryleden) aan de
beurt.
Gedurende de hele wedstrijd
(inclusief inzwemmen) moest
Merel (trainster) toekijken vanaf

De Waterdroppels
de tribune dus dat was vrij uitdagend, maar dit toonde maar weer
aan dat in het synchroonzwemmen veel duidelijk wordt gemaakt door middel van handen
en voeten ??
Omdat de senioren zwemster
(bijna) allemaal 18+ zijn moest
hier 1.5m afstand gehouden worden op de kant. Dit zou zorgen
voor hele lange rijen waardoor
besloten werd de startrij te verplaatsen van op de kant naar in
het water. Deze beslissing werd
uiteindelijk ook genomen voor
de junioren omdat hier ook enkele zwemsters 18+ waren.
Dit besluit zorgde er echter wel
voor dat de meiden een uur lang
bijna stillagen en dat het flink
koud werd. Op het einde leidde
dit er bij beide senioren toe dat
er kramp ontstond in de voeten

en/of kuiten wat niet heel fijn
was tijdens de figuren, maar
verder hebben beide meiden de
wedstrijd gezwommen zonder al
te veel problemen.
De junioren zwemsters kregen
na de pauze gelukkig geen kramp, maar de blauwe lippen ontstonden wel na verloop van tijd.
Ondanks dit waren en hele
mooie resultaten bij de junioren
en senioren; Darleen zwom haar
eerste wedstrijd in vijf jaar en
kwam naar huis met een diploma
en medaille, Mira zwom haar
eerste wedstrijd op junioren niveau en wist zich goed te redden
met de figuren, Tamara geen '0'
gezwommen op deze wedstrijd
wat toch wel fijn was voor het
zelfvertrouwen en Kate heeft
haar juniorendiploma behaald en
mocht daarnaast een gouden medaille toevoegen aan haar prij-
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zenkast.
De Age I en Age II meiden
mochten gelukkig wel op de
kant staan om te wachten, dus de
kou van het water zou minder
vat op hun hebben. Maar voor de
Age I meiden was het allemaal
wat spannender omdat Merel
wat verder weg was. Gelukkig
hebben de meiden dit zelf heel
goed op kunnen lossen!
De Age II meiden hadden een
aantal lastige figuren, maar na
nog even goed geoefend te hebben tijdens het inzwemmen, en
een helpend handje van de junioren, viel dit eigenlijk niet op tijdens de wedstrijd.
In beide categorieën hebben de
meiden super goed gezwommen
en mochten er uiteindelijk drie
diploma's en twee medailles mee
naar Haarlem!

Resultaat limietwedstrijd 3-10-2020
In de afgelopen weken is er hard getraind door ons allen en dat is dan ook te zien in onderstaande uitslag!
Age I
13de
Noé
45,5925 Diploma + 2de plaats in B-categorie
de
15
Angelique 45,4260 Diploma + 3de plaats in B-categorie
Lorena
43,7082
24ste
25ste
Nazly
43,1713
27ste
Elif
41,3564
Age II
28ste
Flaminia 46,3707 Diploma
ste
35
Sazia
45,6327
Junioren
13de
16de
21ste
23ste

Charissa
Kate
Tamara
Mira

54,1923
52,7868
48,5435
44,0060

Senioren
23ste
26ste

Brigit
Darleen

56,5387
55,1578

Diploma + 1ste plaats in B-categorie

Diploma + NK Senioren Limiet

'Leuk' feitje: Kate heeft nog nooit haar diploma mogen ontvangen tijdens een prijsuitreiking. Zo ook deze
keer niet…
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SponsorKliks
Als vereniging willen we de kosten
voor de leden zo laag mogelijk houden.
Dat betekend dat we op zoek zijn naar
andere inkomsten.
Daar kan jij heel simpel bij helpen.
Je bestelt vast wel eens iets online.
Als je dat de volgende keer via
SponsorKliks doet, dan krijgt DWT een
percentage van jou bestelling.

Hoe werkt het?
Download SponsorKliks op je telefoon
of tablet door op onderstaand logo te
klikken of de QR-code te scannen.
De eerste keer moet je o.a. het
sponsordoel kiezen. Vul in DWT en je
ziet verschijnen Haarlemse
Zwemvereniging De Watertrappers.
Open voor je volgende bestelling de
SponsorKliks app en kies daar je
winkel.

Je wordt automatisch door verwezen
naar je online winkel en DWT krijgt
een percentage van jouw bestelling.
Hetzelfde geld voor een browser op een
computer. Ga naar SponsorKliks.com,
klik rechts boven op het schild (logo)
"hier kan uw club staan" en type
"Haarlemse Zwemvereniging De
watertrappers". Het logo van DWT
verschijnt dan rechts boven.
Als je dan via deze site naar jouw winkel gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.

De Waterdroppels
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Interregio Senioren
10-10-2020
Geschreven door Kate
Op 10 oktober hadden de senioren meiden (categorie vanaf 18
jaar) een interregio wedstrijd in
Utrecht. Het zwembad in Utrecht heeft erg koud water en de
parkeermogelijkheden zijn ook
niet al te best, maar gelukkig
hadden de meiden de week hiervoor ook al een zwemwedstrijd
in het Utrechtse bad gehad dus
waren ze al gewent aan het water. Ook bleek het erg rustig te
zijn op de parkeerplaats bij het

zwembad dus het was al een
goed begin van de dag.
Dit was de tweede wedstrijd van
het seizoen. Door het corona
virus werd de wedstrijd in twee
blokken verdeeld, met in ieder
blok ongeveer 30 meiden die
zwommen. Alle zwemsters van
DWT zaten in het laatste blok
ingedeeld en hoefde pas om
14:00 aanwezig te zijn.
Na ruim 10 minuten inzwemmen
begon de wedstrijd. De figuren
die geloot waren; de Cycloon, de
Mantarog, barracuda zwaluw-

Resultaat Interregio Senioren
10-10-2020
36ste Chantal
43ste Charissa
50ste Brigit
56ste Kate

56,4355
55,2793
54,4805
51,6816

Limiet
Diploma + Limiet

staart en de London.
Na anderhalf uur waren de
zwemsters weer klaar (toch een
klein voordeel van de huidige
situatie, want anders duren de
wedstrijden uren)
Twee meiden hebben hun limiet
gehaald en een iemand haar senior diploma. Al met al was het
een leuke wedstrijd waar goed is
gezwommen en vinden we het
jammer dat dit de laatste wedstrijd was voor de senioren tot
het einde van het kalenderjaar.

De Waterdroppels
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Diplomazwemmen Aanloop
24-10-2020
Op zondag 18 oktober zouden
wij als DWT diplomazwemmen
voor de aanloopzwemsters organiseren. Echter ging dit niet door
omdat de Corona-maatregelen in
de week ervoor aangescherpt
waren. Hierdoor was het niet
mogelijk om een wedstrijd te
organiseren.
Om echter de meisjes wel een
kans te bieden om het diploma te
behalen werd het een weekje

verplaatst naar zaterdag 24 oktober. Dit was tijdens de training
en enkel voor zwemsters van
onze vereniging. Ook de juryleden waren enkel van onze vereniging en voor de 5 zwemsters
gevraagd om te jureren.
Ondanks het zwemmen van een
wedstrijd in het eigen bad was
het nog steeds heel spannend
voor de meisjes. Dit omdat het
voor sommige meisjes de eerste

keer was dat ze hun kunsten
mochten tonen aan juryleden en
dat is toch best eng. Verder waren er geen ouders bij die vanaf
de tribune meekeken en misschien nog een kleine motivatie
toe konden spreken.

kozen?
Ik zat eerst op tennis maar vond
het niet zo leuk dus mijn moeder
zocht een andere sport en vond
synchroonzwemmen. Ik ging
naar een proefles en vond het
wel leuk dus ik bleef erop

een goede scoren op de muziek
en figuur wedstrijden te halen.
(Mijn diploma te halen)

Maar dit alles mocht de pret zeker niet drukken, want alle meisjes waren na afloop geslaagd!

De Koprol
Naam: Melida Keizer
Leeftijd: 15

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Het muziek zwemmen want dan
doen we met de hele groep wat
en zijn we best actief bezig

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?: Dit is mijn tiende
jaar
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport ge-

Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Heb ik niet echt; de meeste die
we nu hebben zijn best wel
moeilijk en zwaar. En hebben
heel veel draaien waar ik niet zo
goed in ben
Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Een goede conditie te hebben en

Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Toen we naar het NK gingen
met de groep en we op een camping bleven slapen
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?
Ik heb geen voorbeeld maar ik
zou wel wat beter willen zijn
dan dat ik nu ben. Ik maak nogal
wat fouten in muziek zwemmen,
het is niet strak en ik ben niet zo
lenig
Aan wie geef je de koprol
door?
Sazia!

De Waterdroppels

12

Cryptofoto 31, 32 en 33
In het kader van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen heeft de
cryptofoto het thema Trump.
Dit keer ook nog eens drie stuks!
Veel succes met het puzzelen.

Hints en/of de antwoorden kan
je appen naar 06 57808727 of
mailen naar :
cryptofoto@kpnmail.nl .

Ik zoek dus drie uitvoerenden en
nummers. Eén uit de jaren 60 en
twee uit de jaren 80.
Ton

Cryptofoto 31

Cryptofoto 32

Cryptofoto 33
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Antwoord Cryptofoto 29 en 30
Cryptofoto 29 betreft een Nederlandse band met een nummer uit
april van dit jaar. Rechtsboven
zie je een elastiek dat gerekt is.
Rechtsonder zie je Lady Di. Bij
elkaar vormt dit de band Di-rect.
Het nummer is Soldier On.

Rechts zie je een openbare betaaltelefoon. Een nummer van
Maroon 5 is Payphone.

Johan Selles had beide Cryptofoto's goed.
Ton van Gemert.
Cryptofoto30

Cryptofoto 29

Cryptofoto 30 betreft een Amerikaanse band met een nummer uit
april 2012. Links zie je kastanjes. De kleur van de kastanje
(kastanjebruin) is in het engels
maroon. Je ziet vijf kastanjes,
dus de bandnaam is Maroon 5.

Ok van Batenburg
Mooi en ontroerend artikel met
in de hoofdrol Ok van Batenburg. In het verleden trainer geweest bij onze wedstrijdzwemmers ;) Lees hier het artikel op
NH Nieuws

De Waterdroppels
DWT’s Digitale Bingo
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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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

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

I.v.m. Corona kunnen tijden
en lesuren gewijzigd zijn

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:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@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

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
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

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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