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De Clubhuiscommissie

Beste DWT'ers,

De warme zomer is voorbij en
we kunnen weer verkoeling zoe-
ken in het binnenbad. De club-
huiscommissie heeft de grote
schoonmaak achter de rug. En
dat betekent dat ook 'de huiska-
mer van DWT' weer geopend is
op vrijdagavond en binnenkort
op zaterdagavond tijdens de wa-
terpolowedstrijden. Het weds-
tijdseizoen begint op 17 septem-
ber, maar we trappen het seizoen
echt af op zaterdag 24 september
met een volle waterpoloavond.
De clubhuiscommissie zal er van
achter de bar een feestje van ma-
ken. 

Ook heeft DWT's eigen
quizmaster Ton van Gemert een
pubquiz klaarstaan en richten we
ons alvast op het Kerstfeest,
meer informatie hierover volgt
snel! Andere komende activitei-
ten en thema bardiensten vind je
op de social media van DWT en

in de komende clubbladen. 

Een baravond betekent naast dat
iemand achter de bar moet, ook
dat iemand moet afsluiten. Dat
doet de achterwacht, die let op
dat het clubhuis schoon is, de
koelkasten gevuld en alles op
slot. Omdat het clubhuis van ons
allemaal is, rekent de clubhuis-
commissie hierbij op de hulp
van de bezoekers en DWT'ers
met bardienst. Kijk op het bar-
rooster of je bent ingeroosterd
voor een bardienst en/of achter-
wacht.

Zoals bekend ligt het Boerhaave-

bad inmiddels middenin in een
gezellige woonwijk. Onder het
mom van beter een goede buur
dan een verre vriend willen we
graag rekening met elkaar hou-
den. Daarom hebben we een
aantal afspraken. Denk aan de
buren bij vertrek; niet schreeu-
wen en niet toeteren. En is de
rokersplek verhuisd van de voor-
kant naar de zijkant van het
clubhuis, met een speciale as-
baktegel.

Tot slot, de stoelen en tafels zijn
na het vele gebruik aan vervang-
ing toe. Dus is de clubhuiscom-
missie op zoek naar nieuw meu-
bilair. Binnenkort dus te bewon-
deren in het clubhuis! 

Als je ideeën, wensen of vragen
hebt over het clubhuis, mail dan
naar clubhuis@dwt-haarlem.nl. 

Graag tot snel in het clubhuis.
De Clubhuiscommissie

Logo commissie

Al eerder is er genoemd dat er
na aanleiding van de ALV in
april 2022 een logocommissie in
het leven is geroepen. Deze
commissie wordt vertegenwoor-
digd door zes enthousiaste
DWT-ers, die alle takken van de

vereniging vertegenwoordigen,
met het gezamenlijke doel weer
tot één verenigingslogo te ko-
men. De logocommissie is twee
keer bijeengekomen en heeft
inmiddels een plan van aanpak.

De komende maanden houden
zij jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen, want de uitein-
delijke keuze zal door JULLIE
(de leden) worden gemaakt.

Wordt vervolgd…
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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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Penningmeester gezocht
voor Stichting Vrienden van
de Watertrappers

We zijn op zoek naar een nieu-
we penningmeester! Al heel wat
jaren is Truus Muylaert penning-
meester van Stichting Vrienden
van de Watertrappers en daar-
naast ook actief lid van de club-
huiscommissie van DWT. Wat
ons betreft de leukste commissie
van DWT ?? Truus heeft aang-
egeven eerdaags te gaan stoppen
en daarom zijn wij op zoek naar
een nieuw penningsmeester.

Wat houdt de functie penning-
meester in?

Wat veel mensen niet weten is
dat ons clubhuis niet onder de
vereniging valt, maar onder de
Stichting Vrienden van de Wa-
tertrappers. Formeel gezien is
het dagelijks bestuur van de ve-
reniging (voorzitter, penning-
meester en secretaris) ook het
bestuur van de Stichting, maar
toch is er een aparte penning-
meester voor de dagelijkse gang
van zaken. Bij het hebben van
een eigen clubhuis komt veel
kijken. Inkoop, verkoop,
schoonmaak, (mede-) organise-

ren evenementen, agenda beheer
etc. Hierdoor hebben we dus ook
een eigen financiële stroom die
beheert moet worden.

De taken van de penningmeester
zijn onder andere; het betalen en
boeken van nota's, het bijhouden
van de bankverwerkingen, het
verzorgen van de jaarafsluiting
(samen met de penningmeester
van de vereniging) en het jaar-
lijks tellen van de voorraad voor
het opmaken van de balans.

Onze huidige penningmeester
van de Stichting is ook actief lid
van de clubhuiscommissie. Een
leuke groep vrijwilligers die er
samen voor zorgt dat alles rond-
om het clubhuis goed reilt en
zeilt. We hebben één keer per
maand vergadering in het club-
huis en zitten samen in een
appgroep zodat we ook zaken
direct kunnen oppakken als dat
nodig is. We kunnen ons voor-
stellen dat er misschien iemand
is die graag penningmeester wil
zijn, maar geen actief lid van de

clubhuiscommissie. We gaan
dan graag in gesprek om andere
opties te bespreken. De inschat-
ting van onze huidige penning-
meester is dat zij gemiddeld 1 à
2 uur per week bezig is met de
taken van penningmeester. Daar-
naast zijn er ook nog enkele
jaarlijkse activiteiten. 

De clubhuiscommissie

De clubhuiscommissie bestaat
op het moment uit de volgende
mensen; Toos Goedkoop, Mit-
chell Hupkens, Femke Pabst, Iris
Pethke, Boris Schotman en Kas-
per Fruitema. Daarnaast is Je-
roen Loerakker de vaste klusser. 
Interesse?

Denk jij meteen "dit is iets voor
mij!" of ben je nieuwsgierig,
maar heb je nog vragen. Laat het
ons dan weten. Mocht je geen
nummers hebben of niemand
kunnen aanspreken bij de club,
stuur dan een mail naar onze
secretaris Toos Goedkoop via:
clubhuis@dwt-haarlem.nl .

mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
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Synchroonzwemmen

Miniregio uitvoeringen
4 juni 2022

De uitvoeringenwedstrijd voor
de jongste meiden was dit jaar,
maar wij begonnen met de dag
met de haren in het clubhuis. In
het clubhuis waren de taken dui-
delijk verdeeld en werden de
knotten gedraaid, gelatine ge-
maakt en vervolgens werd dit in
de haren gesmeerd. En dit ge-
deelte was voor sommige mei-
den toch wel spannend omdat
het hun allereerste muziekwed-
strijd was. Maar, toen de haar-
stukjes uit de kast werden ge-
trokken kwam het gelukkig alle-
maal weer goed!

In Amsterdam werd er door ie-
dereen kort ingezwommen om
ook even bekend te raken met
het zwembad. Dit werd gelijk
gevolgd door het omkleden want
zo'n wedstrijd gaat hard achter
elkaar door. Ook werd de ma-
ke-up gedaan zodat iedereen er
mooi uit zag tijdens het zwem-
men. En wat zwom iedereen
mooi! Zelfs nog enkele compli-
menten mogen krijgen van de

juryleden!
Aan het einde van de toch wel
lange dag was het tijd voor de
prijsuitreiking. En alle meiden
gingen gewoon naar huis met
medailles!! 

Zonder Zeilboot - Lotte, Isabel-
la en Mira - 2de 
Zonder Balletbeen - Gabrielle,
Veerle en Yekta - 1ste
Zonder Barracuda - Vila, Dha-
ra en Dali - 2de

Na genoten te hebben van alle

prijzen was het tijd om naar huis
te gaan waar de grootste uitda-
ging voor velen nog volgde. De
gelatine uit het haar halen. Vele
tactieken zijn gedeeld met de
ouders zoals heel warm douche-
n, afwasmiddel gebruiken of het
laten weken. Toch was het nog
een uitdaging want sommige
meiden hadden het er 4 dagen na
de wedstrijd nog in zitten…
Maar al met al vond iedereen het
heel leuk en was het een ge-
slaagde dag.

Synchrobeat
11,12 juni 2022,

Het verslag van Flaminia haar
eerste Synchrobeat. Het NK
Synchroonzwemmen voor mei-

den onder de 15 jaar waarbij
Flaminia een mooie 70ste plaats
behaalde. 

Ik moest 11 juni echt heel vroeg
opstaan omdat de Synchrobeat
heel vroeg begon en het ook nog
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in Den Haag was. Op zich is dat
wel dichtbij, maar we moeten
altijd heel vroeg van tevoren
aanwezig zijn. 

Ik had die nacht niet echt top
geslapen omdat ik echt vet ze-
nuwachtig was. Maar toen ik
eenmaal in de auto zat was ik
eigenlijk best relaxed. Het was
ongeveer een uurtje rijden dus
we waren er al snel. Toen wij bij
het zwembad aankwamen waren
er best veel mensen en het
zwembad was zoooo mooi, maar
helaas was het water wel echt
super koud. Na het inzwemmen
begon de wedstrijd en na het
eerste figuur waren eigenlijk alle
zenuwen weg. Na alle figuren
was het afwachten of ik naar de
finale mocht om daar mijn solo
te zwemmen. Helaas was ik ui-

teindelijk net niet door naar de
finale, het was wel jammer maar
het scheelde maar een puntje. Ik
behaalde namelijk 50,5197 en ik
had boven de 51,2941 moeten
zwemmen voor de finale.
  
Ik hoop dat ik volgend jaar wel
door mag naar de finale om daar
dan misschien zelfs met andere
teamgenoten te staan. Maar ik
vond het uiteindelijk echt een
leuke dag en ik vind het fijn dat
mijn trainster erbij was om mij
aan te moedigen. Ik heb echt een
leuke ervaring gehad en ik hoop
dat ik volgend jaar weer mag
meedoen.

 

Diplomazwemmen 

Voor het laatste diplomazwem-
men van het seizoen werd er met
een klein gezelschap afgereisd
naar Alkmaar. Dit om in samen-
werking met DAW Alkmaar nog
eenmaal af te zwemmen voor de
vakantie. Met 4 barracuda

zwemsters werd dit gedaan op
een woensdagavond, omdat dat
normaal voor DAW een trai-
ningsmoment is. 
Nadat iedereen alle onderdelen
had gezwommen werd er mede-

gedeeld dat al onze meiden hun
barracuda-diploma hadden be-
haald! Dat houdt dus in dat Dali,
Maria-Solé, Vila en Dhara vanaf
nu zullen gaan zwemmen in de
Age I. 

Limieten Age I tot en met Senioren
25 juni 2022,

Omdat deze wedstrijd midden in
het jeugdweekend viel gingen
drie van onze oudere meiden
zelf op pad naar Amsterdam. Dit
hield in dat Merel ook niet mee
was als trainster, want die was
aanwezig op het jeugdweekend.
 
Dat er geen trainster mee was

werd vervelend toen Melida er
plots achter kwam dat zij één
figuur verkeerd had geoefend bij
het inzwemmen. Hier kwam zij
vlak van tevoren pas achter en
het juiste figuur had zij nog
nooit gezwommen. Dus op haar
'synchro-basiskennis' van de af-
gelopen jaren maar het water in

en voor de jury zwemmen. Ui-
teindelijk ging dat figuur nog
boven verwachting goed wat dus
een enigszins positieve afsluiting
was van haar wedstrijd. Uitein-
delijk is Melida 9de geworden
en heeft zij daarbij ook haar ju-
niorendiploma behaald! Hiermee
heeft zij alle synchroonzwemdi-
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ploma's behaald, want haar seni-
orendiploma heeft zij aan het
begin van het seizoen al behaald. 

Brigit en Charissa werden res-
pectievelijk 19de en 21ste en
hebben beide een limiet behaald
om eventueel een ploeg te kun-
nen zwemmen op het Neder-
lands Kampioenschap. De wed-

strijd verliep voor hun verder
zonder rare gebeurtenissen en
dat bleek ook uit de uitslag die
in lijn was met hun eerdere re-
sultaten. 

Junioren:
Melida - 54,574 - 9de - Junio-
rendiploma

Senioren:
Brigit - 56,636 - 19de - Limiet
ploeg
Charissa - 56,208 - 21ste - Li-
miet ploeg

Uitvoeringen Age I tot senioren
2 juli 2022,

Voorafgaand aan deze wedstrijd
was er bij de senioren al een
soort van stress. Want, bij syn-
chroonzwemmen mag je nooit
de bodem gebruiken en voor het
liften wil je graag een diep
zwembad hebben. Helaas had-
den wij van tevoren al vernomen
dat het bad in Mijdrecht 'maar'
2m diep was. Spannend hoe dit
af zou gaan lopen tijdens de
wedstrijd. 
Op de dag zelf verzamelde wij
vroeg in het clubhuis om de
knotten te draaien en de gelatine
in het haar te smeren. Nadat dit
allemaal soepel verlopen was
vertrokken wij naar Mijdrecht
zodat wij gelijk konden ervaren
hoe het bad was en of de diepte
echt zo'n probleem leek. En
plots leek de 2m diepte in Mij-
drecht veel dieper dan de 2m in
het Boerhaave. Het zal wel aan
de wedstrijdsfeer liggen (of aan
ons), maar dat was een meeval-
ler en gelukkig ook geen pro-
bleem voor de rest van de dag.  

Er werd gestart met de solo's
waar Flaminia voor ons zwom
bij de Age II. Nadat haar voor-

gangers veel problemen hadden
met de muziek was dit bij Flami-
nia gelukkig niet het geval. Ze
zwom een heel mooie solo en
kan hier met een heel goed ge-
voel op terugkijken. 

Hierna volgde de duetten waar
Angelique en Noé op Age II
zwommen. Waar Angelique dit
nummer al vanaf het begin train-
de is Noé het nummer pas later
gaan meetrainen. Tijdens het
zwemmen hebben beide meiden
het super goed gedaan en viel
het bijna niet op dat Noé het
nummer pas later is gaan meet-
rainen. Chapeau. 
Charissa en Brigit stonden voor
ons aan de start als seniorenduet.
En voor deze meiden was het
toch best spannend om dit te
zwemmen, want een oud num-
mer was hiervoor uit de kast ge-
trokken. Op ervaring en maar
enkele keren echt goed getraind
te hebben was hun score toege-
nomen met ruim 5 punten ten
opzichte van 2019. Ook voor het
eerst hadden zij boven de 60
punten (lees 61,2667!) gezwom-
men dus dat was allemaal heel

mooi om te zien en mee te ma-
ken!

Dan tot slot de ploegen. Bij de
Age II gingen de liften, en ook
de rest van het nummer, zonder
al te grote problemen. Zoals ge-
zegd lag de bodem ook hier niet
in de weg en zwom iedereen het
nummer netjes uit. Met dit num-
mer zijn de meiden uiteindelijk
5de geworden. 
Voor de seniorenploeg was het
een strijd samen met DAW. De
grote vraag was wie de 1ste
plaats mee naar huis zou gaan
nemen. En aangezien wij de
wedstrijd af mochten sluiten
wisten wij het gelijk na het
zwemmen. Want met een pun-
tentotaal van 58,8667 zwommen
wij 0,7 hoger dan DAW en had-
den wij dus gewonnen! 

Na toch weer een enerverend
seizoen hebben wij met deze
wedstrijdseizoen 2021-2022 heel
mooi af kunnen sluiten en kon-
den wij vervolgens gaan genie-
ten van een welverdiende vakan-
tie. 
Naderhand zijn (bijna) alle mei-
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den nog doorgegaan naar het
DWT-clubfeest en daar trokken
wij met alle gelatine in ons haar
nog veel bekijks, maar wij heb-
ben ook daar heel erg van geno-
ten!

Uitslag: 
Solo - Age II - Flaminia - 5de -
56,3000

Duet - Age II - Angelique en
Noé - 5de - 52,4000

Duet - Senioren - Charissa en
Brigit - 1ste - 61,2667

Ploeg - Age II - Lorena, Nazly,
Flaminia, Angelique en Noé -
5de - 49,8667

Ploeg - Senioren - Melida, Cha-
rissa, Chantal, Eva, Brigit - 1ste
- 58,8667

 

 

Onderlinge wedstrijd
7 juli 2022,

Zaterdag 9 juli was de jaarlijkse
onderlinge wedstrijd. De zwem-
mers maken dan zelf een muzie-
knummer van ongeveer 1 mi-
nuut lang en strijden daarmee
tegen de andere DWT-ers. Dit
jaar waren er zeven inschrijving-

en en er deden zelf jongens mee.
Alle nummers waren goed in
elkaar gezet en werden mooi
gezwommen door de zwem-
mers! De jury vanuit het publiek
had veel moeite te kiezen wie zij
het beste vonden, de groep met

negen zwemmers, de twee jonge
meiden met zeemeerminstaarten
of de trainsters die heel gelijk
zwommen? Uiteindelijk ging
iedereen met een medaille naar
huis. Gefeliciteerd iedereen!

Catergorie <12 jaar
1e 55 punten Isabella en Lotte - Mermaids
2e 51,5 punten Dhara, Mira, Maria Solé en Vila - Colombia 
3e  48,5 punten Vila en Dhara - Cups  
Categrie >12 jaar
1e 54 punten Charissa, Brigit, Casper, Seraj, Melida, Angelique, Flaminia, Noé en Lorena -

Voelez Vous Abba 
2e 52,5 punten Angelique, Melida, Charissa en Brigit - You're Welcome
3e 48,5 punten Flaminia, Lorena, Noé en Angelique - Under the sea
Categorie trainsters
1e 54,5 punten Eva en Merel - Bella Ciao
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van de polocommissie voorzitter 

Beste waterpoloërs! 

De zomer loopt helaas alweer op
zijn einde, maar niet getreurd!
Dat betekent namelijk dat het
waterpoloseizoen weer gaat be-
ginnen. De aftrap is natuurlijk al
geweest in de Houtvaart, waar
de nieuwe herenselectietrainer,
Johan Selles, de trainingen heeft

verzorgd. Inmiddels zijn ook de
trainingen in het Boerhaavebad
weer in volle gang. Komt allen!! 
 
Dan is zaterdag 17 september
alweer het eerste wedstrijdweek-
end en dan komen de jeugd <11,
Dames 2, Heren 4 en Dames 1 in
actie. 

Hopelijk heeft iedereen er al-
weer net zoveel zin in als de po-
locommissie. We zijn al de hele
zomer druk bezig om het sei-
zoen voor te bereiden en onze
secretarissen Hugo Metten en
Dana van der Putten zijn de laat-
ste hand aan het leggen aan de
wedstrijdindelingen. Verwacht
dan ook nog een aantal wedstrij-
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dwijzigingen de komende twee
weken. 
 
Als afsluiter nog 1 nieuwtje: De
papieren poloboekjes komen
weer terug!! We verwachten de-
ze klaar te hebben voor het eer-

ste speelweekend en kunnen op-
gehaald worden in het clubhuis. 
Veel plezier met de trainingen
en alvast super veel succes met
de wedstrijden. 
 
Mocht je op- of aanmerkingen

hebben op waterpologebied,
schroom dan niet om mij aan te
spreken of te mailen op voorzit-
terwaterpolo@dwt-haarlem.nl
 
Groeten van Paul Zuiderduin

Dames coördinator waterpolo

Even voorstellen

Hee allemaal!

Ik ben Anne Vos, nog net 26
jaar, net verhuisd naar Schal-
kwijk met man en katjes, en ook
net heel fris begonnen aan het
nieuwe waterpolo seizoen! 

Al bijna 3 jaar ben ik bij DWT

en ik heb hier een heerlijk warm
thuis gevonden. Ik wil graag
bijdragen aan de gezelligheid en
organisatie binnen deze vereni-
ging. Daarom ben ik dit jaar de
dames coördinator, en voer ik
samen met Lily Dames 2 aan.
Daarbij vertegenwoordig ik met
veel plezier onze dames in de
polocommissie en verzorg ik de
communicatie rondom wedstrij-

den en trainingen. 

Je zal me ook tegenkomen in de
logocommissie, waar we over-
koepelend fijn samenwerken aan
ons doel de vereniging een stuk-
je mooier te maken. En mis-
schien scoor ik ook nog wel een
keer op de zaterdag, maar ik zie
je in ieder geval met een drankje
in het clubhuis!
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Leszwemmen

We gaan weer beginnen!
Wij hebben er zin in.

Wist u dat:
! Junior Pro 2 nieuwe uurleiders heeft? Mary en Brigit. Ze zijn voor vragen te bereiken in het zwembad

of via de email: juniorpro@dwt-haarlem.nl
! Kitty de uurleidster blijft van Uur U.
! Harrie de nieuwe uurleider is op de vrijdag tijdens SuperSpetters zwemles.
! Annelies uurleidster blijft voor SuperSpetters op zaterdag.

Groeten van de leszwemcommissie
 

Agenda

Vrijdag 26-aug geen zwemles (zomervakantie) zaterdag 27-aug geen zwemles (zomervakantie)
Vrijdag 2-sep zaterdag 3-sep
Vrijdag 9-sep zaterdag 10-sep
Vrijdag 16-sep zaterdag 17-sep
Vrijdag 23-sep zaterdag 24-sep
Vrijdag 30-sep zaterdag 1-okt
Vrijdag 7-okt zaterdag 8-okt
Vrijdag 14-okt start herfstvakantie zaterdag 15-okt start herfstvakantie

Vrijdag 21-okt (herfstvakantie) zaterdag 22-okt (herfstvakantie)
Vrijdag 28-okt uitzoeken zaterdag 29-okt uitzoeken
Vrijdag 4-nov zaterdag 5-nov
Vrijdag 11-nov (Sint Maarten) zaterdag 12-nov
Vrijdag 18-nov afzwemmen Boerhaavebad zaterdag 19-nov afzwemmen vrijdag Boerhaave
Vrijdag 25-nov zaterdag 26-nov
Vrijdag 2-dec zaterdag 3-dec
Vrijdag 9-dec zaterdag 10-dec
Vrijdag 16-dec zaterdag 17-dec
Vrijdag 23-dec geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag 24-dec geen zwemles (kerstvakantie)
Vrijdag 30-dec geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag 31-dec geen zwemles (kerstvakantie)
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SponsorKliks

Help DWT. 
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
Haar l emse Zwemveren ig ing  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.

Zomertraining Houtvaart 2022

Afgelopen 6 weken hebben veel
DWT-ers de zomertrainingen
gevolgd in de Houtvaart. Er wa-
ren opvallend veel vaste bezoe-
kers op deze uren.
 
Synchroonzwemmen: zij lagen
steevast met 3 of meer zwem-
sters in de middelste baan. Gol-
ven van links, golven van rechts,
het deerde ze niet. Armpje bo-
ven water, daarna beentje boven
water en als het koud werd, even
een paar banen sprinten om
warm te worden. Jullie hebben
lekker getraind dames, zet hem
op komend seizoen.

Waterpolo: een paar jeugdleden
hebben lekker wat meters ge-
maakt en wat techniek geleerd
van borstcrawl en schoolslag.
Een standaard advies van de trai-
ners, zet tijdens het zwemge-
deelte van de training een brille-
tje op, dan kan je veel beter op je

techniek letten en je conditie
sneller verbeteren. Voor de seni-
oren werd er na 1 week al speci-
ale trainingen geschreven door
Hanne. Meer kortere afstanden
en meer snelheidsverschillen, zij
houden ervan!!! Jullie hebben al
een mooie basis gelegd voor het
seizoen mannen. De dames de-
den met de techniek/ conditie-
trainingen van wedstrijdzwem-
men mee, die snelheid komt wel
weer als jullie binnen gaan trai-
nen dames, Zet hem op komend
seizoen.

Wedstrijdzwemmen: dit zijn
toch wel de echte liefhebbers
van de Houtvaart. Sommige be-
gonnen de training al om 18 uur,
om vervolgens om 19 uur nog
een deel van de training toe te
voegen aan hun programma. Of
de trainsters, die eerst zelf ging-
en zwemmen, waarna ze op de
kant stonden om training te ge-

ven. Er zijn echt behoorlijk wat
kilometers gemaakt en die ko-
men mooi van pas, want op za-
terdag 3 en zondag 4 september
zijn alweer de eerste wedstrij-
den. We zijn benieuwd wat het
nieuwe seizoen gaat brengen.

Leuk om met alle takken in het-
zelfde bad te liggen al die weken
(en alle vakantieverhalen aan te
horen)…..

We bedanken Hanne, Fedor en
Yvette voor hun inzet als trai-
ners en toezichthouder.
Tot volgend jaar!!!
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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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