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Junior Pro

Van het bestuur

Beste DWT-ers,

Namens het bestuur deze maand
de eer aan mij om een stukje te
schrijven.

Onze voorzitter is toegetreden
tot de gemeenteraad en heeft iets
minder tijd voor het schrijven
van een stukje in deze hectische
periode van inwerken en overd-
ragen. Wij zijn erg blij dat zij
haar taak nog tot de ALV kan
blijven vervullen, maar daarna
hebben wij een nieuwe voorzit-
ter nodig!! Dus als u interesse
heeft, horen wij het graag.

De kaderdag was een groot suc-
ces, een grote groep van onze
vrijwilligers heeft een rondlei-
ding gekregen door de Koepel
en daarna was er tijd om na te
praten onder het genot van een
drankje bij de Oerkap. Het was
een hele gezellige middag! On-
dertussen zijn wij al weer bezig
een kaderkado te bedenken als
waardering voor de inzet van
alle vrijwilligers.

Verder zijn onze leden deze pe-
riode op pad gegaan met loten
voor de Grote Clubactie. Dus als

u ze tegen het lijf loopt: kopen
maar die loten!! Het overgrote
deel van de opbrengst komt ten
goede aan de club en er zijn
mooie prijzen mee te winnen.

Tot slot nog een verzoek van
SRO aan alle leden die later op
de avond het clubhuis/zwembad
verlaten: doe rustig aan!! Er wo-
nen nu steeds meer mensen in de
directe omgeving, die last kun-
nen hebben van luidruchtig ver-
trekkende zwemmers.

Carry Smits, secretaris

Leszwemmen

We gaan weer afzwemmen.
Maarrrrrrrrr…… dit keer op een
vrijdagavond. Vooruitlopend op
de volledige overstap naar het
superspettersprogramma valt dit
keer afzwemmen op een ander
moment dan we gewend zijn.
Superspetters gaat uit van 4 af-
zwemmomenten in een kalen-
derjaar. Om de lessen die uitval-
len vanwege het afzwemmen
eerlijk te houden, wisselen de
afzwemdagen af. Vanaf januari
wordt dat ook heel logisch.

Voorheen hadden we natuurlijk
afzwemmers voor hun a, b of c
diploma. Soms was het een
drukte van jewelste. Op de zater-
dag hebben we 2 uur badwater
en dat was op zulke momenten
ook echt nodig. Vanaf 1 januari

is er maar 1 diploma om voor af
te zwemmen. En redden we dat
best in dat ene uurtje op de vrij-
dag. Vrijdag 3 november om
18.30uur in het Boerhaavebad
wordt er afgezwommen voor een
b en c diploma en is er een
prachtige delegatie superspet-
tersleerlingen. Het a-diploma is
inmiddels al afgevloeid. Dege-
nen die dat diploma nog niet op
zak hadden, zijn overgestapt
naar superspetters. Een stapje
achteruit? Zeker niet! De leer-
lingen die ik heb zien zwemmen,
gaan met grote sprongen vooruit.
En zo wordt heel zichtbaar hoe
weldoordacht deze methode is. 

Afzwemmen: vrijdag 3 novem-
ber, 18.30uur in het Boerhaave-
bad. Kom op tijd en neem de

juiste zwemkleding van uw kind
mee. Het wordt weer een feestje.

Let op: de reguliere les op 3
november om 18.30uur komt
te vervallen.
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Controles
Ook al is het de voorlaatste keer
dat we al deze diploma's mogen
uitreiken, wordt nog steeds de
hoogst haalbare kwaliteit van
ons verwacht. Dit doen we zelf,
maar ook de KNZB eist dat. En
zo wordt er dit keer weer over

onze schouder meegekeken of
wij en de leerlingen nog steeds
voldoen aan de gestelde eisen.
Maar niet alleen bij het afzwem-
men komt er toezicht. Ook tij-
dens het lesuur wordt de les on-
der de loep genomen. Vragen
als: "heeft iedereen een vog",

"houdt iedereen zich aan de ge-
stelde doelen", "hanteer je het
programma op de juiste manier"
worden gesteld. En natuurlijk
doen we dat. Dus ook voor con-
troles geldt:" het wordt weer een
feestje".

De planning voor de komende periode.
Vrijdag 3-nov afzwemmen 

Boerhaave
de reguliere les
gaat niet door

Vrijdag 10-nov
Vrijdag 17-nov
Vrijdag 24-nov kleding
Vrijdag 1-dec kleding
Vrijdag 8-dec uitzoeken, kleding
Vrijdag 15-dec kleding
Vrijdag 22-dec morgen afzwemmen

Planeet 9 uur
kerstvakantie

zaterdag 4-nov afzwemmen vrijdag
Boerhaave

zaterdag 11-nov
zaterdag 18-nov
zaterdag 25-nov kleding 
zaterdag 2-dec kleding 
zaterdag 9-dec uitzoeken, kleding
zaterdag 16-dec kleding 
zaterdag 23-dec afzwemmen Planeet

9 uur
kerstvakantie

Het uur u

Wederom even aandacht voor
dit lesuur. Na het superspetters
lesuur stappen de volwassenen
het water in. Om in een rustig
tempo of in een minder rustig
tempo wat baantjes te trekken.
Het is geheel aan uzelf om te
bepalen waar u op dat moment

met zwemmen aan wilt werken.
Is het de conditie verbeteren, de
spieren een beetje te trainen of
gewoon gezellig samenzijn? Het
kan allemaal tijdens het uur u.
En na afloop kan de gezelligheid
gewoon nog even doorgaan in
het clubhuis. Misschien hebt u

een vriend of vriendin om mee
te gaan zwemmen? Met meer-
dere is het altijd nog gezelliger.
En het helpt misschien de stap
naar het zwembad te maken.
Aarzel niet en kom vrijblijvend
een keertje meezwemmen.

Spelregelvraag 29

De spelregels zijn heel vaak
open deuren. Neem nu spelregel
3.1: “de bal moet rond zijn en
voorzien van een luchtkamer
met zelfsluitend ventiel. Ze moet
waterdicht zijn zonder opgeleg-
de naden en vrij van vet of soort-

gelijke substantie.” Het is maar
dat je het weet.

De vraag van deze maand is
geen open deur. Een team heeft
als uitspelend team groen ge-
kleurde mutsen. Het thuis spe-

lend team heeft groen gekleurde
wedstrijd ballen. Wat zal de
scheidsrechter doen?

Mocht je met een spelregelvraag
zitten, geef dit dan door aan
spelregelvraag@kpnmail.nl.

mailto:spelregelvraag@kpnmail.nl.
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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.



DWT Kerstfeest (16 december)
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Van de Polo voorzitter
Door Rob Goedkoop

We hebben er 225 dagen op ge-
wacht maar eindelijk heeft Ne-
derland weer een nieuw kabinet.
"Rutte III" is een feit. Als we
alle berichten moeten geloven
gaan we er allemaal financieel
flink op vooruit en breken er dus
mooie tijden aan. De polocom-
missie wenst de nieuwe minister
van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, Hugo de Jonge, heel
veel succes toe deze kabinetspe-
riode.

De 1ste editie van het "Gemixte
Toernooi" is ook een feit. De
voorbereiding van dit evenement
ging gelukkig een stuk voortva-
render. Ter gelegenheid van de
week v/d scheidsrechter hebben
Puck en Jorrit namens de polo-
commissie het toernooi georga-
niseerd. Doel van het toernooi is

het bedanken van de scheids-
rechters die voor DWT fluiten.

Vier teams, bestaande uit heren
& dames uit H1, H2 en D1, D2
speelden onder leiding van onze
verenigings-scheidsrechters, in
dit geval enkel Marcel Ox, een
aantal wedstrijden. Helaas kon-
den de overige scheidsrechters,
Ronald Stricker, Marius Bakker
en Simon Lagendijk er door om-
standigheden niet bij zijn.

Het "Gemixte Toernooi" was
een daverend succes. De Heren
& Dames vonden het leuk om
met elkaar wedstrijden te spelen.
Sommige heren hebben behoor-
lijk liggen ploeteren om weer-
stand te kunnen bieden aan de
tot op het bot gedreven dames.

De teams waren erg aan elkaar
gewaagd en daarom moest er
hard gewerkt worden voor de
overwinning. Uiteindelijk heeft
team "GROEN" het toernooi
gewonnen! Proficiat.

Na de wedstrijden hebben we
nog even gezellig een hapje en
een drankje gedaan in ons club-
huis. Daarnaast hebben wij Mar-
cel Ox bedankt voor het feit dat
hij al geruime tijd, belangeloos,
fluit voor DWT. Bij deze wil ik
ook de overige drie scheidsrech-
ters bedanken voor hun inzet.
Het "Gemixte Toernooi" zal
vanaf nu jaarlijks plaatsvinden
en de polocommissie hoopt na-
tuurlijk dat bij de volgende edi-
tie alle scheidsrechters van
DWT aanwezig zijn.

Overlijdensbericht Henk Verver
Helaas werden wij plotseling
geconfronteerd met het overlij-
den van 
Henk Verver. Henk is op 69 jari-
ge leeftijd overleden. Henk is
jarenlang lid geweest van DWT
en speelde waterpolo. Daarnaast

is hij voor onze vereniging
scheidsrechter geweest. Verder
heeft hij een periode voor de
KNZB alle kring en district wed-
strijden in Noord-Holland ing-
edeeld. Al met al is Henk voor
DWT zeer waardevol geweest.

Op zaterdag 28 oktober jl. is er
ter nagedachtenis van Henk Ver-
ver in het Boerhaavebad en mi-
nuut stilte gehouden. Ik wens
namens de polocommissie de
familie, vrienden en oud teamge-
noten sterkte toe met het verlies.

Nieuwe leden
We hebben weer nieuwe spelers
mogen verwelkomen Simcha en
Noah. Simcha zal in de pupillen
<13 gaan spelen en Noah bij de
minipoloërs. Van harte welkom
bij DWT we hopen dat jullie het
naar je zin hebben.

Actieve ouders gezocht
Wij zijn op zoek naar actieve
ouders die het leuk vinden om
voor de waterpolo jeugd activi-
teiten te organiseren, zoals Sin-
terklaas, kerst of voor tussen-
door kleine activiteiten. Of voor
wat grotere evenementen zoals

het Peter Rienstra Jeugd toer-
nooi met Pinksteren en het jeugd
kamp. Het liefs van elk team 1
ouder. Vind jij het leuk om acti-
viteiten te organiseren en te be-
geleiden geef dit dan door aan
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl 

mailto:jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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Droogtraing.

Agenda
zondag 5 november Geen training i.v.m. wedstrijd Dames 2 en

swimclinic van de wedstrijdzwemploeg.
zondag 12 november training minipolo van 17.30 tot 18.30

i.v.m.wedstrijd asp. <15
zondag 26 november Sinterklaas
zondag 3 december Vriendjes en vriendinnetjes training
zondag 17 december Kerstfeestje
zondag 14 januari Spelregelmiddag

Spreekbeurtentas.
Wisten jullie dat wij een spreek-
beurtentas hebben op de club.
Dus mocht je je spreekbeurt
willen houden over waterpolo,
laat het ons weten.

Grote clubactie loten.
Vergeten jullie niet je boekje in
te leveren. De gene die de mees-
te loten heeft verkocht krijgt een
verrassing namens het bestuur
van DWT.

Jarige van de maand.
03 nov. ‘05 Casper Groenendijk
11 nov. ‘09 Rafael Loke
15 nov. ‘05 Matthew O'Sullivan
30 nov. ‘06 Jonathan Loke

Dit was het weer en tot de vol-
gende keer.

Sportieve groeten Roselijn

Trainingstijden.
Omdat de vorige keer niet alle tijden goed vermeld stonden, nogmaals het training schema. : 
Dag Tijdstip Team(s) Locatie

Dinsdag
18.30 – 19.30
19.30 – 21.00

Minipolo, pup <11 pup, <13 
asp <15 samen met de dames selectie.

Boerhaavebad

Vrijdag
17.30 – 18.30
NIET VERPLICHT!

Juniorpro minipolo  
pup <11

Boerhaavebad

Zaterdag Vanaf 18.30 Wedstrijddag VERPLICHT!!! Boerhaavebad
Zondag 16.30 – 17:30 Minipolo,pup <11 Boerhaavebad

17.00 -17.30 droogtraining
aansluitend
17.30 – 18.30 zwemtraining

pup <13 
asp <15

Polo Heren

De maand oktober was voor wa-
terpoloënd DWT een stille
maand. Erg veel valt er voor de-
ze editie dan ook niet te vertel-
len. Zowel heren 2 als heren 4
zijn nog steeds ongeslagen in de
competitie. Heren 4 heeft dit te
danken aan het feit dat zij gedu-
rende de hele maand oktober vrij
waren. Heren 2 had slechts één
wedstrijd deze maand en wist
deze winnend af te sluiten. Voor
heren 3 was de oktobermaand
een goede en wist het de eerste
vier punten van het seizoen te
verzamelen. Heren 1 moest afge-
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lopen zaterdag zijn meerdere
erkennen tegen de Dolfijn, maar
wist aan het begin van de maand
wel uit te winnen van KZC.
KZC uit, altijd lastig.
De herenselectietrainingen wor-
den nog steeds druk bezocht,
maar ook aan de overige heren-
teams is gedacht. Op vrijdag-
avond geeft Bert Loerakker trai-

ning in de Planeet van 20:15 tot
21:15. Tot nu toe een succes!
Daarnaast zijn de zwembroeken
besteld en worden deze medio
november verwacht.
Rest mij jullie nog te melden om
de avond van zaterdag 27 januari
vrij te houden in de agenda.
Verdere informatie volgt uiter-

aard nog in de volgende clubbla-
den, maar dat het die avond een
succes wordt, staat vast!
Laten we er in november weer
een goede maand van maken en
voor vragen ben ik altijd bereik-
baar.

Jorrit Bakker

Polo Dames

Terugblik op oktober
Oktober was een rustige maand.
Vanwege de herfstvakantie zijn
er minder wedstrijden gespeeld.
 

Dames 1
Dames 1 kwam twee keer in
actie. De eerste wedstrijd was
een mooie maar zware overwin-
ning bij ZPC Woerden: 6-11. De
spierpi jn  was  de  d ins -
dag-training daarna nog goed te
voelen. De tweede wedstrijd was
op 28 oktober thuis tegen De
Dolfijn; een nieuw team in de
poule en dus een nog onbekende
tegenstander. De teams waren
zeer aan elkaar gewaagd en
daardoor was het tot ver in de
laatste periode spannend. Met

nog 3 minuten op de klok stond
het 4-3 voor DWT. Helaas van-
wege de desastreuse beslissing
van de scheidsrechter om DWT
een UMV-4 op te leggen, (dit
houdt in 4 minuten een man
minder), was het snel daarna
einde oefening. De wedstrijd is
uiteindelijk verloren met 4-8.
Jammer dames, de volgende
keer beter!
Op zaterdag 4 november speelt
DWT uit bij Aquarijn; een be-
kende tegenstander waarvan
eerder dit seizoen net aan is
verloren met 6-7. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen.
Dames 1 staat momenteel 7e in
de poule. Sabine heeft 9 keer
gescoord en is daarmee topsco-
rer. Berber gaat met haar 7 doel-

punten ook lekker.
 

Dames 2
Dames 2 kwam één keer in actie
op 14 oktober en is hiervoor af-
gereisd naar Alkmaar. Hoewel
de eerste drie wedstrijden met
een overwinning zijn afgesloten,
moest DWT haar meerdere er-
kennen tegen DAW. Uitslag:
6-4. De volgende wedstrijd staat
gepland op zondag 5 november
om 16:45 thuis tegen De Reu-
ring 3. Tegen dit team is al eer-
der dit seizoen gespeeld en werd
er gewonnen met 1-10.
Dames 2 staat momenteel 3e in
de poule. Karina is met 8 doel-
punten topscorer.

Polo Jeugd

Vakantie is voorbij dus iedereen
is weer opgeladen en we kunnen
weer voor de volle 100% gaan
trainen en spelen. De training
opkomst is wat terug gelopen,
maar we gaan er vanuit dat de
spirit er weer is. De wedstrijden
voor de pupillen <13 zijn tot nu
toe best pittig, maar zij laten
zien dat ze niet opgeven. Ze ge-

ven alles in de wedstrijd, ze
staan nu op de 11de plaats van
de 12. Pupillen <11 staan 4de
van de 11, dit is echt heel erg
knap. We hopen dat ze bij de top
3 gaan eindigen aan het einde
van de eerste helft. En dan heb-
ben we nog de aspiranten <15 zij
staan nu 7de van de 12. Echt
knap als je bedenkt dat zij maar

met zijn achten zijn waarvan er
twee dit jaar zijn begonnen, cha-
peau! Ook leuk nieuws is dat het
grootste gedeelte van de meisjes
hun wedstrijden spelen in een
echte DWT wedstrijd zwempak.
Het staat echt super professio-
neel al is het voor sommige wel
wennen zo'n strak pak met rits
op de rug.
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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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In memoriam Henk Verver

Afgelopen week ontvingen wij het trieste bericht dat Henk Verver is overleden op 69 jarige leeftijd.

Henk is jarenlang lid geweest van DWT en speelde waterpolo. Daarnaast is hij voor onze vereniging
scheidsrechter geweest. De laatste jaren ging
het lopen bij Henk wat moeizamer vanwege
toenemende problemen met zijn heup. On-
danks dat bleef hij met groot plezier zijn wed-
strijden fluiten.

Verder heeft hij een lange periode voor d 
KNZB alle kring- en districtswedstrijden in
Noord Holland ingedeeld.

Wij herinneren Henk als een een man die altijd
opgewekt en vrolijk door het leven ging en
hart had voor onze club.

We wensen zijn familie en vrienden veel sterk-
te met dit verlies.

Het bestuur van DWT

De coach van de Heren

Mijn naam is Jeroen Barning,
ben 51 jaar oud en speel alweer
een lange tijd waterpolo bij de
Ham. Mijn waterpolo loopbaan
is begonnen bij Spartaan in Rot-
terdam, daarna is deze verder
gegaan in Haarlem bij NVA/H-
HC en nu dus bij de Ham. H6 is
mijn team en ik speel daar met
allemaal andere oude mannen in
de kelder van het waterpolo. 

Ik ben in 1985 in Haarlem ko-
men wonen doordat ik naar het
CIOS ben gegaan in Overveen.

Door deze sportopleiding ben ik
het trainersvak in gerold. Door
de jaren heen heb ik heel wat
zwem en waterpolotrainingen
mogen geven bij clubs in de om-
geving. Het geven van training-
en geeft mij altijd energie, het is
heerlijk om mijn creativiteit en
enthousiasme over te brengen
aan anderen. Ik geef toe, dat ik
af en toe een beetje te fanatiek
ben, maar zal altijd proberen
gezelligheid en presteren te com-
bineren.

Naast het waterpolo heb ik ook
nog een andere grote hobby en
dat is voetbal. Doordeweeks
speel ik in de zaal en zondag
mag ik heerlijk in de wei darte-
len bij Hercules in Zaandam. Op
dit moment woon ik in Krom-
menie samen met Linda en Bo
en naast het geven van training-
en heb ik sinds 1994 een evene-
mentenbureau, waarmee ik be-
drijfsuitjes mag verzorgen.

Jeroen Barning
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Antwoord spelregelvraag

Voor de scheidsrechter is het
lastig om de groene bal en de
groene mutsen uit elkaar te hou-
den. Dus de scheidsrechter wil
niet aan de wedstrijd beginnen
voordat dit probleem is opgelost.
De scheidsrechter is gemachtigd
de teams te laten spelen in witte
of blauwe mutsen (spelregelarti-
kel 4.1). Nu zal het uitspelend
team geen blauwe mutsen bij
zich hebben. En het thuis spelen-
de team heeft ook niet genoeg
blauwe mutsen bij zich.
De bal!! Laten we een bal met
een afwijkende kleur nemen.
Helaas, alle ballen zijn groen.
De scheidsrechter is van mening
dat hij geen goed onderscheidt
kan maken tussen de mutsen en

de bal. Het uitspelende team kan
geen gehoor geven aan het ver-
zoek van de scheidsrechter. Dit
betekend een overtreding van
artikel 4.1 van de spelregels.
Volgens Reglement E artikel
24.8. is de scheidsrechter ge-
machtigd de wedstrijd niet te
beginnen (indien aan bevelen
geen gevolg wordt gegeven).
Welke gevolgen heeft dit?
Het uitspelend team is schuldig
aan het geen doorgang vinden
van de wedstrijd (overtreding
artikel 4.1). Artikel 33.6 van het
reglement E beschouwd dit is als
“niet opkomen” dagen. Artikel
33.5 van reglement E meldt dat
het niet opkomen dagen van een

uitspelend team, dit team drie
punten in mindering krijgt en/of
een boete. Daarnaast kan nog
besloten worden de wedstrijd
alsnog te laten plaatsvinden. In-
dien overmacht aangetoond kan
worden kan het bondsbestuur
van de punten mindering, boete
en/of overige kosten afzien. Ik
zou niet weten welk argument je
moet aandragen om overmacht
aan te tonen - behalve dat het
team niet opzettelijk de bevelen
niet opvolgt, en dat het team al-
les in het werk heeft gesteld om
aan de bevelen van de scheids-
rechter te voldoen.

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

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

Clubhuiswerkgroep
# Mieke Goedkoop (voorzitter)
tel.: 06-42002548
# 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: 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: 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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