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Van het bestuur

Beste leden,

Wat een tijd hebben we achter
de rug. Ik heb het even op de site
nagekeken. 12 maart 2020 was
de eerste aankondiging van be-
perkingen op de site. Totaal 20
berichten over beperkingen, of
het opheffen ervan. En nu, sinds
vrijdag 25 februari 2022 gelden
er voor het reilen en zeilen van
de vereniging geen beperkingen
meer. Wat is dit toch fijn!!!
De beperkingen waren binnen
onze vereniging overal voelbaar.
Afstand houden tijdens training-
en, in het water en/ of op de
kant, mondkapjes op, QR code.
Wij, het bestuur, zijn trots op al
die vrijwilligers die het mogelijk
hebben gemaakt dat zoveel als
verantwoord mogelijk was, ook
door kon gaan.
En uiteraard beperkte de maatre-
gelen ook alles buiten het water.
Niet meer even staan kletsen na
afloop, uitkleden aan de ba-
drand, clubhuis gesloten, niet

douchen, in groepen tegelijk
naar binnen. Het was overal
merkbaar.
Zelfs de ALV, Algemene leden-
vergadering, heeft het twee keer
moeten ontgelden. Niet meer op
de derde donderdag in april, niet
meer fysiek bij elkaar. Eén vol-
ledig digitaal, de ander in een
hybride vorm.
Maar dit alles is verleden tijd.
Laten we hopen dit niet nog een
keer mee te moeten maken.
De ALV, ik had het er net over.
Die gaat gelukkig weer gewoon
door. Fysiek, op de derde don-
derdag in april (21 april). We
starten om 20:00 uur, het club-
huis gaat open vanaf 19:45 uur.
En ook dit wordt weer een be-
langrijke vergadering. We hopen
een eerste opzet te hebben voor
nieuwe statuten. De huidige zijn
erg verouderd en moeten we
vanwege de WBTR (Wet Be-
stuur en Toezicht Rechtsperso-
nen) ook aanpassen. En hoe we
er financieel voorstaan? Na co-

rona? Ik ben nog niet zover dat
ik daar al een uitspraak over kan
doen, maar we hebben meerdere
financiële meevallers. Het dos-
sier van de gebruikersovereenk-
omst en de financiële afwikke-
ling is inmiddels afgesloten (be-
dankt Pim). Dat heeft geleid tot
een van de twee meevallers
(voor de stichting). De andere
wordt op de ALV bekend ge-
maakt.
Ik vertrouw erop dat we weer
zonder beperkingen te toekomst
in gaan. Er wordt inmiddels hard
gewerkt aan het organiseren van
het Paastoernooi voor wedstrijd-
zwemmen en het Pinkstertoer-
nooi voor waterpolo. De regulie-
re wedstrijden voor alle sectoren
zijn inmiddels ook weer van
start dus we gaan er weer vol
voor.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur,
Johan Selles
(penningmeester)

Grensoverschrijdend gedrag

Het is momenteel een hot item.
Bij de Voice of Holland zijn per-
sonen over de schreef gegaan,
bij AJAX, bij sportbonden, be-
drijven en waarschijnlijk ook bij
amateur sportverenigingen.
Dit vinden wij, het voltallig be-
stuur van DWT, onaanvaard-
baar. We willen dat eenieder
zich vrij en veilig voelt bij ons.

Hiervoor hebben we al eerder
diverse maatregelen genomen.
We kunnen uiteraard niet alles
voor zijn, maar doen ons uiterste
best om misstanden te voorko-
men. Zo hebben wij van elk ka-
derlid een Verklaring Omtrent
Gedrag en tekenen de kaderle-
den voor het naleven van de ge-
dragscodes vrijwilligers.

Ook hebben wij de gedragscode
voor de leden en bezoekers en
gelden deze automatisch ook
voor het kader.

Wat is (seksueel) grensover-
schrijdend gedrag?
Daar valt natuurlijk heel veel
onder. Maar wat is de grens?
Volgens het Nederlands Jeug-
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dinstituut zijn dit de uitgangs-
punten:

• Ongewenste aanrakingen of
opmerkingen

• Zoenen tegen iemands wil 
• Aanranding  
• Verkrachting 
• Seksueel getinte appjes 
• Tegen de wil van iemand

doorsturen van seksueel getint
beeldmateriaal zoals een dick-
pic 

• Het chanteren met seksueel
getint beeldmateriaal 

 
Mocht jij op een of andere ma-
nier last hebben van grensover-
schrijdend gedrag, dan willen
wij je daar graag bij helpen. Dat
kan direct met het bestuur (be-
stuur@dwt-haarlem.nl) contact
opnemen, maar natuurlijk ook
met ons vertrouwenspersoon
( v e r t r o u w e n s p e r -
soon@dwt-haarlem.nl ). Zij is
arts en zal niets vertellen aan
anderen als jij dat niet wilt. Bij
haar kan je jouw ervaringen be-
spreken zonder dat iemand an-
ders van de vereniging daar iets
over te horen krijgt. Mocht er
reden zijn om de dader hierdoor
te moeten aanspreken, dan gaat
dat ook via de vertrouwensper-
soon.

Buiten seksueel grensoverschrij-
dend gedrag zijn er natuurlijk
ook andere vormen van discri-
minatie die wij ook binnen de
vereniging niet tolereren, zoals
discriminatie op huidskleur, af-
komst, of seksuele geaardheid.
Mocht je hier last van hebben

kan je ook ons vertrouwensper-
soon benaderen.

We hebben als vereniging "De
geboden van 'de Watertrappers'".
Deze maken deel uit van de ge-
dragscodes voor leden en bezoe-
kers. Als we ons allemaal aan
deze regels houden (en gelukkig
doet iedereen dat dusver) dan
hebben we een gezellige veilige
omgeving voor iedereen.

Onze geboden zijn:

Gebod nr.1 : 
Ieder lid van DWT (of diens
wettelijke vertegenwoordiger)
wordt geacht zich te houden aan
alle verplichtingen die het lid-
maatschap van de vereniging
met zich mee brengt! 

Gebod nr. 2: 
Kom uw financiële verplichting-
en na. Met andere woorden, be-
taal op tijd uw contributie! 

Gebod nr. 3: 
Bedenk dat u te gast bent in het
zwembad of het clubhuis. Ge-
draagt u zich, daarnaar. Het
spreekwoord zegt niet voor niets
'een goede buur is beter dan een
'verre vriend'! 

Gebod nr. 4: 
De zwemsport is uw vrijwillige
keuze. Bedenk echter dat vrij-
willigheid geen vrijblijvendheid
inhoudt. Volg dus, ook in het
belang van het team regelmatig
de trainingen en verschijn op
tijd! 

Gebod nr. 5: 
Gedraagt u tijdens wedstrijden
als een waardige vertegenwoor-
diger van DWT en u merkt dat

sportief gedrag en presteren
goed samen gaat! 

Gebod nr. 6: 
Zwemmen, verziek het niet! Met
andere woorden, u wordt geacht
zich te houden aan de algemeen
geldende normen en afspraken in
het sociaal-maatschappelijk ver-
keer, ook buiten verenigingsacti-
viteiten om! 

Gebod nr. 7: 
Geef discriminatie, discrimine-
rend gedrag en racisme geen
kans. Het is ontoelaatbaar en
a-sociaal en een DWT-lid on-
waardig! 

Gebod nr. 8: 
Onthoud u van wangedrag in
woord (grof taalgebruik), daad
(vernielingen e.d.) en gebaar
(provocaties e.d.)! 

Gebod nr. 9: 
Bij sport geen alcohol (en drugs-
)! Drink dus met mate en schenk
geen alcohol houdende dranken
aan minderjarigen! 

Gebod nr: 10: 
Plaats geen foto's of video's van
een ander op internet zonder toe-
stemming of indien onder de 16
jaar toestemming van de ouders /
verzorgers. 

Gebod nr: 11: 
Goed voorbeeld doet goed vol-
gen! Bedenk dat u als (senior)
lid een voorbeeldfunctie heeft
tegenover de jongere leden van
DWT. Handel respectvol en u
wordt respectvol benadert!

Veel waterplezier!!!
Het bestuur

mailto:vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl
mailto:vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl
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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

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:
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 Gezocht bestuursleden

Momenteel zijn we met 5 be-
stuursleden. Dat is wat krap. We
hebben veel te doen en willen
het goed doen.
Het bestuur regelt uiteraard de
dagelijkse gang van zaken, maar
ook opleidingen moeten worden
geregeld, VOG's worden aang-
evraagd, communicatie moet
worden verbeterd, leden wer-
ving, kader werving, leden en
kader behoud, beleidsplannen
moeten worden gemaakt of
aangepast aan de huidige tijd,

sponsoring, etc. etc.
Wie zoeken wij?
Een ieder die de vereniging
vooruit wil helpen, wil mee
denken en een bijdrage denkt te
kunnen leveren. Het liefst heb-
ben wij bestuursleden uit alle
sectoren van de vereniging.
Mocht jij denken, daar wil ik
wel bij komen helpen, neem dan
contact op met onze onmisbare
secretaris, Carry Smits-Muylaer-
t. Je kan altijd eerst een paar
keer komen mee vergaderen om

te kijken of het wat voor jou is.
We vergaderen eens per maand.
Tot onze volgende vergade-
ring???

Groet,
Pieter Paul van Oerle voorzitter
Carry Smits-Muylaert secretaris
Johan Selles penningmeester
Jeroen van Emmerik

algemeen lid
Bianca Beijer-Knecht

algemeen lid

Van de Waterpolo voorzitter

Lieve leden,

Afgelopen zaterdag, 19 februari,
was het dan zover: Het clubhuis
kon weer open. Daar werd gelijk
goed gebruik van gemaakt, He-
ren 1 en Heren 2 werden fana-
tiek aangemoedigd! Na de wed-
strijden was er weer een gewel-
dige pubquiz, verzorgd door Ton
van Gemert. Team Rainbow
Warriors bleek de meeste kennis

in huis te hebben, proficiat.

De eerst volgende wedstrijd is
pas weer op 5 maart, dan speelt
Heren 1. Het weekend erna ko-
men alle teams van DWT weer
in actie, we hopen dan weer veel
mensen te zien op de tribune en
in het clubhuis.

Door de versoepelingen van de
coronamaatregelen is er nog

meer goed nieuws te melden.
We gaan het Pinkstertoernooi
weer organiseren, voor de jeugd
en de senioren! Pinksteren valt
dit jaar op 5 en 6 juni, we heb-
ben dus goede hoop dat we een
mooi toernooi neer kunnen zet-
ten.

Groetjes van de waterpolovoor-
zitter,
Paul Zuiderduin

Waterpolo Jeugdcoördinator

Daar zijn we weer! Niet als
voorzitter in de Waterdroppels
van de voorgaande jaren maar
nu uitsluitend nog als jeugdco-

ordinator Waterpolo. Ik wens
mijn opvolger, Paul, veel succes
de komende jaren.  
De jeugd is na de 3e (of was het

de 4e?) lockdown weer aan de
bak gegaan met trainen. Op dins-
dag en zondag zijn zij bezig met
waterpolo en een gedeelte van
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de jongere spelers oefent op vrij-
dagavond ook nog mee met Ju-
nior Pro. Ook de wedstrijden
zijn weer begonnen en elke za-
terdag proberen onze pupillen
<11, pupillen <13 en de aspiran-
ten <15 te winnen van tegenstan-
ders in de regio. De mate van
succes verschilt nog per team,
maar alle drie de teams zijn
merkbaar groeiende in het spel-
letje en het plezier daarin.

Alle jeugdteams zijn onwijs ge-
groeid in de afgelopen maanden.
Van minipolo t/m de aspiranten
hebben wij nieuwe leden mogen

ontvangen die door ons fantasti-
sche kader worden getraind tot
echter waterpoloërs. Daarom wil
ik graag heel erg Kasper, Casper,
Lily, Sofie, Sander, Rob, Ron-
nie, Pim, Lloyd, Jorrit, Daphne
en soms nog Stefan bedanken
voor het weer snel en leuk op
kunnen starten van het jeugdwa-
terpolo bij DWT!

Op de planning staan ook weer
leuk dingen! Op zondag 27
maart organiseren wij voor de
jeugd van pupillen <11 en <13
en hun ouders een spelregelmid-
dag om de regelgeving rond de

sport goed te leren kennen.
Waarschijnlijk beginnen we
rond 14:00 en zijn we rond
18:30 klaar. Twee uur van dit
programma zal in het water zijn
en de eerste twee uur in het club-
huis. Verder gaan we beginnen
om samen met de andere takken
weer het DWT Jeugdkamp te
organiseren!! Waarschijnlijk
eind juni. Meer info volgt later. 

Tot zover en tot het volgende
clubblad! 

David de Loor

Waterpolo Damesaanspreekpunt

Lieve allemaal,

De afgelopen maand mochten
we eindelijk weer wedstrijden
spelen! Na twee weken weer een
volop te hebben getraind olv
Koos, stond het eerste wedstrij-
dweekend voor de deur.
Dames 1 nam het thuis op tegen
DAW en de week erop tegen De
Meeuwen. De eerste wedstrijd
verloren ze, maar de tweede heb-

ben ze gewonnen. Helaas heb-
ben de tegenstanders van dames
2 de eerste twee wedstrijden van
dit kalenderjaar afgezegd. Het
tweede mocht pas het tweede
weekend van februari in actie
komen in Hoofddorp tegen
ZPCH. Helaas wisten ze deze
wedstrijd geen punten te pakken.
Ook het eerste wist dat weekend
geen punten vanuit Utrecht mee
naar huis te nemen. 

De komende weekenden genie-
ten de dames van wat vrije tijd,
want de eerstvolgende wedstrij-
den staan pas weer gepland op
12 maart. In de tussentijd wordt
er natuurlijk nog wel volop ge-
traind.

Tot snel in het zwembad!

Liefs,
Charlotte

Waterpolo Herenaanspreekpunt

Beste club,

Eindelijk zijn na een lange peri-
ode van afwezigheid de training-
en en wedstrijden weer begon-
nen. Ook snel volgde de gezel-
ligheid waar DWT Haarlem toch
om bekend staat. In Februari

volgden zelfs zoveel versoepe-
lingen dat de Kantine en het
clubhuis weer vol stromen tot de
wat latere uurtjes. Persoonlijk
wil ik iedereen bedanken voor
zijn tomeloze geduld en toch
ook weer terugkerende fanatiek-

heid en enthousiasme voor onze
mooie sport. Bedankt en een
mooi seizoensverloop, gezond-
heid en plezier gewenst.

Groeten
Sjoerd de Vries
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De Koprol

Naam: Eva
Leeftijd: 25

Hoelang zit je al op syn-
chroonzwemmen?: 19 jaar

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: 
Ik vond zwemmen héél leuk,
vooral onder water. Mijn moeder
gaf training en mijn zus deed
ook al aan synchroonzwemmen
en toen ik een keertje kwam pro-
beren vond ik het zo leuk dat ik
ook lid ben geworden. Leuk feit-
je, dit was ook de dag dat ik Ro-
my (nu trainster) heb ontmoet!

Wat is je favoriete onderdeel
van de training als zwemster
& waarom?: 
Niets gaat boven die eerste duik
het zwembad in. Voor mij is dat
het moment om de dagelijkse
dingen even los te laten en te
doen wat ik het leukst vind. 

Wat is je favoriete figuur en
waarom?:
De cycloon! Voor het figuur
moet je verschillende dingen
beheersen, snel draaien, stabili-
teit, lenigheid, wat het heel leuk
maakt om te oefenen. Het ziet er
ook supergaaf uit in een muzie-
knummer als een ploeg het heel
strak uitvoert.

Wat vind je het leukste aan
training geven?: 
De zwemsters natuurlijk! Ik vind
het geweldig om met die meiden
toe te werken naar een diploma
of een muziekwedstrijd. Je ziet
ze steeds een stukje beter wor-
den. Ik ben altijd heel trots als ze
dan op een wedstrijd laten zien
wat ze kunnen en genieten van
wat ze doen.

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?:
Mijn favoriete moment is de eer-
ste keer dat ik samen met Merel
meedeed aan het NK Combo.
Dit evenement valt altijd samen
met de Synchrobeat, waar een
paar van onze zwemsters ook
aan meededen. Tijdens het in-
zwemmen voor de combo werd
er omgeroepen welke ploegen
door waren naar de finale van de
Synchrobeat. Toen DWT werd
opgenoemd barstte Merel en ik
in juichen uit. Onze meiden wa-
ren naar de finale! Zelf heb ik
nog nooit eerder zo goed ge-
zwommen als die dag.

Wie is/was je voorbeeld in het
synchroonzwemmen?: 
Mijn grote zus, Merel.

Wil je nog iets kwijt?: 
Ben je (of ken je) iemand die
synchroonzwemmen leuk lijkt?
Je bent altijd welkom om een
keertje te komen kijken en mee
te doen!

Aan wie geef je de koprol
door?: 
Romy

We gaan ervoor!!

Door Corona hebben wij ons
internationale Pinkstertoernooi
twee keer niet kunnen organise-
ren. Wij zien nu eindelijk weer
kans om het toernooi te laten

plaatsvinden. Iedereen is er ge-
woon heel erg aan toe en wij
willen het niet langer uitstellen!
 
Het betreft een internationaal

toernooi omdat traditioneel onze
Engelse vrienden van vereniging 
RTW Monson al jaren altijd ge-
zellig naar ons toernooi komen.
Ons Pinkstertoernooi is een be-
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grip in waterpololand. Het toer-
nooi wordt al sinds 1949 georga-
niseerd.
 
Ieder jaar tijdens het Pinkster
weekend ontmoeten (oud) leden
van DWT en verschillende wa-
terpoloverenigingen elkaar op
dit toernooi. Het is niet alleen
een moment van het spelen van
waterpolowedstrijden. Het is
ook een ontmoetingsplaats en
reünie voor jong & oud. Het
toernooi laat ook zien wat de
kracht van DWT is. Dat zijn de
vele vrijwilligers die loyaal zijn
aan de club en de saamhorig-
heid. De vrijwilligers maken dit
toernooi mogelijk. Zij doen dit
al jaren vol overgave en met veel
plezier!

 
Op zondag 5 juni (1ste Pinkster-
dag) beginnen wij altijd met het
Peter Rienstra jeugdtoernooi.
Dat is een feest voor de kinde-
ren. Wedstrijden spelen en in de
pauzes buiten wat leuks doen en
natuurlijk wat eten en drinken.
De belangrijkste reden voor de
kinderen om deel te nemen is de
DWT slagroomtaart. Bij ieder
25ste doelpunt wint de betref-
fende club een slagroomtaart.
Omdat de kinderen altijd veel
doelpunten scoren worden er
heel veel taarten gegeten! In de
loop van de dag start het Pink-
stertoernooi voor de senioren.
Wat dit toernooi typeert is, ook
de taart, overdag DJ Strijkplank,

de DWT hamburger, Truus met
de muntjes, overnachtingsmoge-
lijkheden, speciaal bier op de tap
en natuurlijk een feest in de
avond en natuurlijk de gebakken
eitjes in de ochtend!

Al met al genoeg reden om snel
je team/ vereniging op te geven
voor deelname! Dit kan via de
Facebook en Instagrampagina
van het DWT Pinkstertoernooi
of te e-mailen naar pinkstertoer-
nooi@dwt-haarlem.nl
Wij hopen jullie met Pinksteren
te zien!

Namens de Pinkstertoernooi-
commissie,
Rob Goedkoop

Pubquiz
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Peter Rienstra jeugdtoernooi
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DWT Pinkster toernooi
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Antwoorden Cryptofoto 58 en 59

Bij deze de antwoorden op de
laatste twee Cryptofoto's.
WAT!?, de laatste? Hoezo de
laatste? Wel nu, ik sta droog qua
inspiratie. 
Na 46 spelregelvragen en 59
Cryptofoto's ben ik leeg voor
wat betreft deze twee rubrieken.
Ik heb gezien in het archief van
www.dewatertrappers.nl dat ik
de eerste spelregelvraag in de-
cember 2014 heb geplaatst. Ver-
volgens heb ik in elk clubblad
tot en met deze een spelregel-
vraag of een cryptofoto ge-
plaatst. In totaal 74 uitgaven
aaneensluitend. Dus voor nu ben
ik er effe klaar mee. Maar met
het citeren van de groot filosoof
Schwarzenegger zal ik eindigen.

Antwoord Cryptofoto 58

Op zich is deze simpel. Prince
Andrew (rechter plaatje) kwam
in januari jongsleden in het nieu-
ws m.b.t. het kwijt raken van
zijn titel. Met andere woorden:
The Prince Formerly Known As
Andrew. Een duidelijke verwij-
zing naar TAFKAP (The Artist
Formerly Known As Prince).
Het linker plaatje laat Miss
World zien. Dat is dus in feiten
The Most Beautiful Girl in the
World. Dit is de titel van het
nummer van TAFKAP dat ik
zocht. Dit nummer is uitgebracht
in 1995.

Antwoord Cryptofoto 59

De filmposter is van een James
Bond film. De titel She Wants
Me is geen James Bond film (de
poster is voor de film From Rus-
sia With Love). Wat je verder
mist in de poster is de naam Ian
Flemming:

De titel van het nummer dat is
zocht is Zij Wil Mij. Dit is het
nummer van de Nederlandse
zanger Flemming.

I'll Be Back.
Ton van Gemert.
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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
z i e t  v e r s ch i j nen  Ha a r l e mse
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 wink-
el gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samen-
gesteld 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
# 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

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
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
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

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: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
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

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
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