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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nostalgie is een herinnering aan hoe het ooit
was en wat we daarvan willen behouden voor
de toekomst!
Er gaan stemmen op om het nostalgische openluchtzwembad "De
Houtvaart" te behouden voor de toekomst door het een monumen-
tenstatus te geven. Het verlies van baden met een rijke historie als
het monumentale Stoopsbad in Overveen, het evenzo mo-
numentale Sportfondsenbad aan het Frederikspark en het Kleefbad
aan de Kleverlaan blijkt voor menig inwoner van de Spaarnestad
anno 1999 maar moeilijk te accepteren te zijn. Daar kunnen de
komst van moderne zwemaccomodaties als het Boerhaavebad en
sportcentrum De Planeet niets aan veranderen.

Die hang naar dat stukje verleden heeft veel te maken met de
persoonsgebonden herinneringen aan deze zwemparadijzen uit het
verleden. Per slot van rekening is voor veel Haarlemse kinderen tot
in de jaren 60 de eerste kennismaking met de gemeentelijke
openluchtbaden via de invoering van de 'ma-wo-vrij en di-do-za
knipkaarten' tot stand gekomen en heeft menigeen via het
schoolzwemmen zwemonderwijs genoten in de monumentale
overdekte zwembaden. (Leden van) zwemverenigingen, dus ook
(van) DWT, hebben zo hun eigen nostalgische herinneringen aan
deze bronnen van zwemcultuur. De geschiedenis van De Water-
trappers ligt daarin duidelijk verankerd.

Eens te meer is me dat duidelijk geworden bij de begrafenis van
Ko Zwaneveld. Dankzij mensen als Ko heeft DWT vanaf haar
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oprichting in 1930 tot op heden haar bestaansrecht dubbel en dwars
bewezen. Een enorm gevoel van menselijke warmte overviel me
derhalve bij het zien van de vele DWTers die Ko de laatste eer
bewezen. Hier gold het credo van samen zijn, samenwerken en
samen DWT en haar leden bijstaan, niet alleen in het zwembad
maar ook ervoor en erna en zeker bij het ultieme afscheid van een
vriend die zo fantastisch veel voor velen persoonlijk en voor DWT
in het bijzonder betekent heeft. Zonder Ko Zwaneveld zal het
leszwemmen voor DWT in het Boerhaavebad en in De Planeet
nooit meer hetzelfde zijn. Doch in de geest van Ko hoopt DWT
nog in lengte van jaren vele kinderen (en volwassenen) de kunst
van het zwemmen aan te leren. 

Dit geeft voor mij nog nadrukkelijker aan dat nostalgie een
herinnering is aan hoe het ooit was en wat we daarvan willen
behouden voor de toekomst!
Op De Houtvaart na behoren de nostalgische en monumentale
zweminrichtingen definitief tot het verleden. We richten ons met
het takenpakket dat eigen is voor DWT definitief op Boerhaave en
Planeet. De goede elementen uit het verleden zoals samenzijn,
samenwerken en samen DWT en haar leden bijstaan worden als
vanzelfsprekend in ons alledaagse verenigingswerk gehanteerd en
meegenomen naar de toekomst toe. De roemruchte geschiedenis
van DWT heeft een eigen plek gekregen in de historie van de
Haarlemse zweminrichtingen. De verhalen daarover zullen onge-
twijfeld aan de borreltafel en in het clubblad hun weg blijven
vinden. De mensen achter die verhalen die zoveel voor de vereni-
ging betekenen en betekent hebben behouden terecht voor altijd
hun prominente plaats in de geschiedschrijving van DWT.

De komende zomer(vakantie) zal door veel DWT leden menig
uurtje in zwembaden van allerlei soort en omvang doorgebracht
worden. De thuisblijvers adviseer ik om eens een duik te nemen in
De Houtvaart. Tegenwoordig heb je daar geen ma-wo-vrij en di-
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do-za knipkaart voor nodig. En mocht je Kitty daar als badjuf
tegenkomen, doe haar dan de groeten van mij.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief..

- Trainer Synchroonzwemmen.
De werkgroep Synchroonzwemmen heeft
Janneke Boonstra als trainer aangetrokken die
door het bestuur is aangesteld als trai-
ner/coördinator.

- Trainer Wedstrijdzwemmen.
De zwemwerkgroep is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer.
Een advertentie in de Kringkrant heeft geen resultaat gehad.   
Inmiddels is er een advertentie geplaatst in de Zwemkroniek.
Tevens zullen mogelijke kandidaten persoonlijk worden benadert.

- Cursus Trainer A.
In het kader van het opleidingsbeleid heeft het bestuur op
voordracht van de werkgroep Wedstrijdzwemmen 4
wedstrijdzwemmers bij de KNZB aangemeld voor de cursus
'trainer wedstrijdzwemmen A'. Deze cursus start de komende
zomer.

- Kleedkamers.
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Het komt nog regelmatig voor bij het leszwemmen dat vaders zich
bevinden in de kleedkamer voor dames- en moeders in de
kleedkamers voor heren. Dit is pertinent niet toegestaan!!
Op de deuren van de kleedkamers hangen bordjes met de volgende
Nederlandse en Turkse tekst; "Vaders kleden hun kinderen om
in de HERENkleedkamer / MOEDERS kleden hun kinderen om
in de DAMESkleedkamer".

Met bronvermelding.

Kortgeleden werd met veel geraas een nieuwe televisiezender
Extreme Sports Channel geheten, geboren. Deze nieuwe telg aan
het TV-firmament gaat zich richten op een snel groeiende groep
modedieren voor wie het geijkte sportpatroon te soft is geworden.
De zender komt met een type programma's dat zich zelden laat
zien op de Nederlandse televisie, ook niet bij de commerciële
zenders. Donder en bliksem begeleidden de doop van de zender.
Donder uit de luidsprekers en bliksem op de beeldschermen van
discotheek Escape in Amsterdam, waar Extreme Sports Channel
werd gepresenteerd. 

Flitsend nieuwe sportactiviteiten als snowboarden, streetskaten en
ijsklimmen, verpakt in akelig snel gemonteerde videoclips en
overgoten met snoeiharde muziek zal 24 uur per dag via de ether
gezicht- en gehoororganen teisteren van jeugdige bewonderaars die
op zoek zijn naar het ultieme avontuur.
De vraag naar passieve extreme sportbeleving blijkt groot te zijn.
Videotapes met rotsklimmers, wakeboarders en surfers zijn razend
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populair en ruim voorhanden in gespecialiseerde underground-
winkels. De tapes zijn veelal gemaakt in de USA en Australië en
allemaal volgens hetzelfde concept. Veel zenuwachtig bewegende
beelden, shots van hooguit een paar seconden lang en ultrakorte
interviews van de waaghalzen tussendoor.

De doelgroep is duidelijk en voor marketingmensen ideaal.
Liefhebbers van extreme sporten zijn rebels, onafhankelijk, tussen
de 14 en 29 jaar, modebewust en snelgroeiend in aantal. De
verkoopcijfers van snowboards en inlineskates neemt gigantische
vormen aan, hoewel het gros van de kopers niet de stunts zal gaan
uitvoeren die op de nieuwe sportszender te zien zijn. Het is hun
daar hoegenaamd niet om te doen. Het gaat om de levensstijl die
ermee verbonden is. De bijpassende kleding domineert niet voor
niets het tegenwoordige straatbeeld. Liefhebbers van radicale
sporten zijn modedieren en hebben er veel geld voor over om zich
een dergelijke outfit aan te meten.

Ook de muziekindustrie profiteert mee aan de cultus rond de
extreme sporten. Elk onderdeel heeft zijn eigen snoeiharde,
mechanische dansmuziek op het snijvlak van punk en rap.
Al langer klinkend over de snowboardpistes in de Alpen, in
overdekte kartbanen en klimhallen zal deze muziek met weinig
tekst en veel beats binnenkort ook te horen zijn op Extreme Sports
Channel al of niet in een extra pakket aangeboden op de kabel.
Is alleen maar er passief bij horen niet voldoende en de waag-
halzerij een te groot risico voor lijf en ledematen, dan kan men
altijd nog terecht bij de minder heftige sporten als wed-
strijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen.

Bron: Het Parool van 24-04-99.  
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Dèja vu

Bij het naderend einde van het zwemseizoen worden de sportieve
resultaten al of niet via het clubblad nog eens onder de loep
genomen, waarbij afwisselend tevredenheid en teleurstelling de
orde van de sportieve verwachtingen markeren. De diverse werk-
groepen is daarna geen rust ge gunt omdat de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen de nodige aandacht opeist.

In het juninummer van De Waterdroppels in 1948 wordt verslag
gedaan van de afgelopen winterpolocompetitie en andere voor
DWT belangrijke wedstrijden. Een vijftal ploegen speelden in de
polocompetitie tezamen 46 wedstrijden waarvan er 16 gewonnen,
7 gelijkgespeeld en 23 verloren werden. Het beste resultaat werd
behaald door de damesploeg die in hun klasse als 2e eindigde en
alleen VZV uit Velsen voor zich moesten dulden. Van de 4
herenploegen wisten alleen de jongensadspiranten in hun afdeling
een keurige 3e plaats in de eindrangschikking in te nemen. De
anderen moesten genoegen nemen met een lage rangschikking.
De totale resultaten waren weleens beter geweest, doch het
winterseizoen werd als goed ervaren en het zomerseizoen  zou
ongetwijfeld betere resultaten geven.

De voorbereidingen van het zomerseizoen waren reeds afgerond en
het wedstrijdprogramma werd reeds in hetzelfde clubblad vermeld.
Wat daarbij opvalt is de strikte scheiding tussen het dames- en
herenprogramma. Een waarschuwing tegen het gemengd
zwemmen werd zondermeer niet als een overbodige luxe gezien,
getuige de nadrukkelijke oproep hiertegen in het clubblad.
In de plaatselijke couranten werd gewag gemaakt van de open-
stelling in de zomer van de open gemeentelijke zwembaden voor
gemengd zwemmen. Op deze openingstijden werden DWT leden
geacht niet in het zwembad te komen. Een meisje dat zichzelf
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respecteert komt niet in zwemkostuum in het bijzijn van jongens
en nog minder zal zij in deze omstandigheden met een jongen
stoeien of spelen, aldus de belerende boodschap.

Om niet in de verleiding van het gemengd zwemmen te komen was
de zomercompetitie derhalve een prima alternatief voor DWT
pubers en konden ouders met een gerust hart hun kroost toever-
trouwen aan het verenigingskader. Een extra belasting derhalve
voor het kader, maar geen nood want in de vakantiemaand augus-
tus kwam men evengoed aan de welverdiende rust toe; of moest
die tijd besteed worden aan de voorbereiding van het nieuwe
winterseizoen? Door de jaren heen hebben kaderleden nu eenmaal
continue verantwoordelijkheid voor het welslagen van de orga-
nisatie van verenigingsactiviteiten. Gelukkig hoort daar niet meer
een waarschuwing tegen het gemengd zwemmen bij!

Guus Niehot.

De GROTE Clubactie.

In het najaar zal alweer voor de 27e keer de Grote Club Actie
(GCA) gehouden worden. Een succesvolle actie is voor de finan-
ciële huishouding van de vereniging van groot belang. 
Door het geringe aantal verkopers was de Grote Clubactie voor
DWT vorig jaar uitermate teleurstellend verlopen.               
Om het succesvolle jaar 1997 minimaal te evenaren is een groot
aantal verkopers nodig. Ik doe dan ook een dringend beroep op alle
leden die hun cluppie dierbaar zijn om zich beschikbaar te houden
als LOTENVERKOPER!. Je kunt je daarvoor vanaf heden
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aanmelden bij het secretariaat van je eigen werkgroep.

De werkgroepen wil ik verzoeken om de actie daadkrachtig te
ondersteunen en om leden te benaderen voor lotenverkoper.

Lotenverkopers kunnen ook mee doen aan de verkoperswedstrijd. 
Hierbij zijn kaarten voor de wedstrijd Nederland-België of
Nederland-Duitsland in voorbereiding op het EK 2000 te winnen.
Een deelname formulier zal de lotenverkoper worden toegezonden.
In het septemberclubblad volgt meer informatie over de GCA.

Het petit commitè DWT-GCA.
 

Nieuws van de wedstrijdploeg

Over grenzen

Nog niet geheel beseffend wat er is gebeurd,  komen we in het
ziekenhuis aan. Ik loop met twee sporttassen voorop. De
ambulance-broeders volgen met de rijdende brancard. Casper ligt
er op, in z’n zwembroek en t-shirt en ingepakt in isolerend
materiaal en een deken.  De dienstdoende broeder bij de eerste
hulp krijgt informatie van de ambulance-broeders: ‘zwemmer,
zwart voor de ogen na de training, bloeddruk aan de lage kant’. In
trauma 5 ligt nog een oude dame, dus wordt Casper in trauma 1
gereden. Het is een grote vierkante witte kamer met in het midden
ruimte om de brancard neer te zetten. Eromheen staat allerlei
apparatuur, klaar om te worden aangesloten. Ik denk even aan
E.R., maar dit is lang niet zo spectaculair. Wel erg echt.
De deken wordt teruggeslagen van Caspers lichaam. Ik stel me
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voor aan de broeder en neem plaats op een stoel aan de zijkant. Er
komt een verpleegster bij. De broeder sluit Casper aan op een
hartritme-monitor. Vervolgens neemt hij de bloeddruk op. De
onderdruk is nog steeds aan de lage kant. Nu gaan ze bloed
afnemen. De verpleegster neemt een paar buisjes af uit de
linkerarm, de broeder prikt alleen even in een vinger van de
rechterhand. Op de linkerarm komt een gaasje. De broeder zegt:
‘5,6’. Ik heb geen flauw idee wat dat inhoudt. De broeder en de
verpleegster verlaten de ruimte. Mijn gedachten dwalen af naar
eerder vanochtend.

Als ik over de Boerhaavelaan kom aangereden zie ik Fleur al bij
haar fiets in het fietsenrek staan. Ik rijd om de bejaardenbarakken
heen en draai de parkeerplaats van het zwembad op. De auto van
Casper staat er inmiddels ook.  Het zwembad is nog gesloten.
Gedrieën praten we over koetjes en kalfjes. Casper zegt dat hij
honger heeft. Fleur heeft een drukke dag. Ze moet nog naar school,
heeft daarna een concert en tot slot de verjaardag van haar vader.
Even over half acht gaat de deur van het zwembad open. We
kleden ons om en lopen de zwemzaal in. Gisterenavond heb ik het
trainingsschema van Henk gehad. Ik pak een aantal plankjes, want
we moeten ook benen zwemmen. We gooien ons even los en lopen
naar de startblokken. Het is kwart voor acht als we het water in
duiken. Daarom kort ik het schema in. Om kwart over acht gaat
Fleur het water uit. Ze moet naar school. Rare school eigenlijk: op
zaterdagochtend lessen!!.
Casper en ik zwemmen door tot half negen. Dan gaan ook wij eruit
en stappen onder de douche. We zeggen niet veel. Ik ben moe van
de training en Casper grapt dat alles wat hij zegt in het clubblad
komt. 
Ik stap onder de douche uit en pak mijn sporttas met kleren. Casper
loopt naar z’n sporttas als ik naar de kleedkamer loop. Ik kleed me
om. Casper komt niet. Misschien staat hij nog onder de douche.
Misschien kleed hij zich om in een hokje. De triatleten die na ons
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zwemmen, komen binnen. Niet iedereen wil zich omkleden bij die
badgasten. Voor de spiegel buiten de kleedkamer leg ik m’n
sporttas op de plank. Ik plaats voorzichtig contactlenzen in m’n
ogen. 
Naast me komt een gezette dame in alleen een lang zwart  t-shirt
aanlopen. Ze klopt op allerlei deuren. De deur rechts van me gaat
open. Badjuf Ingrid steekt haar hoofd om de hoek. Ze kijkt me aan
en zegt: ‘Wat is er?’. Ik wijs naar de dame in het zwart en zeg dat
die haar zoekt. Ze loopt erheen. Ik doe m’n jas aan en wil roepen:
’Hé Teeuwen, tot volgende week’. Maar eerst hoor ik dat er
iemand onwel is geworden bij de w.c.’s. In mijn achterhoofd gaat
een lampje branden. Het zal toch niet….?

Langzaam loop ik langs de badhokjes richting de w.c.’s. Eigenlijk
mag dat niet op buitenschoenen, maar ik doe het toch. Er staan
diverse triatleten voor de ingang naar de heren-w.c.’s. Ik steek m’n
hoofd om de hoek. Daar zit Casper op de grond, met z’n rug tegen
de muur, knieën opgetrokken, lijkwit en met een handdoek om z’n
schouders. Badjuf  Ingrid en de dame in het zwart zitten bij hem.
Ze vragen of het wel weer gaat. Casper knikt afwezig ‘ja’. Hij
probeert alleen op te staan. Dat lukt. In een optocht lopen we naar
de kleedkamer. Pottekijkers worden door de dame in het zwart
geweerd. Casper gaat op de bank in de kleedkamer zitten. Hij
wordt weer duizelig en besluit op de grond te gaan zitten. De dame
in het zwart vraagt of hij een t-shirt heeft. De handdoek wordt voor
het t-shirt gewisseld. Badjuf Ingrid heeft inmiddels de ambulance-
dienst gebeld. Het ziekenhuis is aan de andere kant van de laan.
Casper vertelt dat hij in de w.c.’s stond toen het zwart voor z’n
ogen werd. Hij gehad geprobeerd over te geven. Dat lukte niet,
want hij had nog niets gegeten. Nadat alles zwart was, is hij
gevallen. In de kleed-kamer ziet hij er nog lijkwit uit. De dame in
het zwart is de trainster van de triatleten en tevens diëtiste. Ze
vraagt of ik iets te eten heb. Dat heb ik niet. Dan heeft iemand het
lumineuze idee om een mars uit de automaat in de hal te halen. Ik
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pak de portemonnee en haal twee marsen. Eén voor mezelf, want
behalve een banaan heb ik ook niets gegeten vanochtend. Als ik
terugkom in de kleedkamer zit Casper een banaan verorberen.
Waar komt die banaan vandaan? Ik geeft hem een mars. We maken
met z’n drieën wat grappen, Casper zit stil te eten. Gelukkig krijgt
hij weer wat kleur.

De broeders van de ambulancedienst komen de kleedkamer in. De
brancard blijft tussen de kleedkamer en de opberghokjes staan. Eén
van de broeders ondervraagt Casper: ‘Wat is er gebeurd? Heb je
zitten persen op de w.c.? Hoe vaak zwem je? Ben je ziek geweest?
Wat heb je gegeten?’ Casper geeft gelaten antwoord. Hij zegt dat
hij na het vallen ontdekte dat een aantal poriën op zijn lichaam was
dichtgetrokken en er blaasjes waren ontstaan. De diëtiste vult aan
dat ze een ammoniaklucht rond Casper heeft geroken. Ik denk aan
het verhaal over het afwasmiddel in de cola. Maar dat was
maanden geleden. 
De pratende broeder neemt de bloeddruk op: 100 over 60. Vervol-
gens sluit hij Casper aan op een draagbare hartritmemonitor. Nadat
Casper daar weer vanaf is gehaald, geeft de grafiek heel even grote
uitslagen aan. We grappen: ‘8 op de schaal van Richter’. Casper
zegt dat hij zich weer beter voelt. Waarschijnlijk is zijn
bloedsuiker-spiegel door het eten van de banaan en de mars
voldoende gestegen. Ik geef aan dat ik Casper wel naar huis breng.
De broeder neemt nog een keer de bloeddruk op. De druk is lager
dan bij de eerste meting. Hij stelt voor Casper voor de zekerheid
toch naar het ziekenhuis te brengen. Casper gaat op de brancard
liggen en wordt ingepakt. Badjuf Ingrid waarschuwt dat ze al twee
weken geleden tegen haar chef heeft gezegd dat DWT op
zaterdagochtend onder leiding van een gediplomeerd trainer moet
trainen. Ze heeft gelijk, ik heb geen enkele EHBO-opleiding gehad.
De broeders voorop met Casper op de brancard en ik met onze
sporttassen er achteraan lopen naar de ambulance.
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De hartritmemonitor zet het op een piepen. Ik dwaal weer terug.
De broeder komt de traumaruimte binnen lopen. Hij gaat naar de
monitor en drukt op een aantal knoppen. Het piepen stopt. De
broeder knikt goedkeurend en loopt weer weg. Even later komt de
verpleegster. Ze neemt Caspers pols op. Daarna loopt ze naar de
stelling naast me. Ik vraag beleefd of de uitslagen van de bloed-
monsters gauw komen. Ze antwoordt dat het nog wel drie kwartier
kan duren. Het laboratorium is op zaterdagochtend niet volledig
bezet. Casper en ik besluiten dat het beter is nu zijn ouders te
bellen. De eerste keer neemt er niemand op, maar om vijf over half
tien is het raak. Z’n vader neemt het rustig op en komt er dadelijk
aan. Eenmaal in de traumaruimte zegt hij: ‘De boom is
omgevallen’. Casper lacht. Ik neem afscheid. Als ik buiten loop,
denk ik: ’Klojo, iedere zwemmer weet toch dat hij niet op een lege
maag moet gaan trainen’.

Districtscompetitie  deel V

Voor het laatste competitieduel, waarvoor De Dolfijn gastheer was,
had uw eigen DWT-wedstrijdreporter, wegens vakantie, moeten
afzeggen. Zijn collega uit Sesamstraat (u kent hem wel, de vriend
van Ienie Mienie) nam de honneurs waar en schreef het
onderstaande verslag (waarvoor uw eigen reporter uitdrukkelijk
geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt!!):

“Wederom waren er weer mensen die verkeerd waren gereden.
Deze keer niet al vanaf het begin zoals Bart Elenga, maar nu in
Amsterdam zelf. Het betrof Luis met daarachter de broer van
Emine en Osman (Rosman kan ook) die dus netjes het spoor
volgde van de verdwaalde Spanjaard. Het is natuurlijk wel zo dat
als een buitenlander naar Amsterdam gaat, dat dit meestal niet is
om te zwemmen. Onderweg was men ook nog een demonstratie
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tegen gekomen (waarschijnlijk Serviërs die het lef niet hadden om
dit thuis te doen) en de helft van alle toegangswegen was
opgebroken, dus had men nog zeker wel 5 minuten om in te
zwemmen. Opvallend was wel dat in de voorste auto wederom
Gerben Willemse zat, net als toen bij Bart het geval was. Zou deze
jongen ongeluk brengen of kan hij niet (kaart)lezen, we zullen het
in het midden laten maar de volgende keer wordt er een onderzoek
ingesteld.

 In het nogal hol klinkende zwembad was het al snel lekker warm
(sauna gehalte) en de vaagheden waren dan ook niet van de lucht.
Ten eerste hebben Michiel Veen en Gerben Willemse zich zeer
verbaasd over het feit dat een meisje (Mieke de Maker, en ja, bij zo
naam kan je hele leuke dingen verzinnen) er zeker niet uitzag alsof
ze in 1984 geboren was. Verschillende pogingen van beide heren
om haar te benaderen heeft ze, heel verstandig, genegeerd en
Michiel en Gerben kwamen er op tijd achter dat ze beide hun pas
niet bij zich hadden, einde oefening dus. Dennis Weel zwom wel
heel erg snel, alhoewel Martin Niehot hem toch aardig kon
bijhouden, net niet onder de minuut arme Martin, maar misschien
is er nog wel een meisje dat je wil troosten (of wat dan ook).
Dennis haalde het natuurlijk wel onder de minuut want die heeft al
zo lang geen vriendin gehad dat hij overloopt van de energie. Leuk
was nog de start van Luis Tejada, hij kon niet verstaan wanneer die
aan de beurt was en nam daarom maar een vliegende start. Degene
naast hem heeft toen geweigerd om te gaan zwemmen, zo onder de
indruk was die van onze vliegende spanjool. Onder de indruk was
ook onze Snelle Persoon Ondanks Nare Situatie die zich zeer aan
het concentreren was op de 50 meter vrije slag toen iemand hem
aansprak. Gerben lag namelijk een baan verder al uit te hijgen (ook
maar net aan onder de 30 seconden) toen hij Michiel zag en de
opmerking "He Michiel, je rits staat nog open” maakte. Het
resultaat: Michiel zwom minder geconcentreerd en had dus een
goed excuus voor zijn mindere tijd. Trouwens, Colin Liem is
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ingehaald door iemand van een andere ploeg; stoer doen is dus wel
leuk maar niet trainen zet dus ook geen zoden aan de dijk. Voor de
rest is het rustig verlopen en gelukkig is niemand permanent
verdwaald op de terugweg en deze zondag was dus weer over
voordat we het wisten. Wederom een geslaagde DWT middag
(behalve Yvette Roozen achter de microfoon, maar mijn oren
genezen wel weer zegt de dokter)”

Is het een vogel, is het een vliegtuig?
Nee, het is Super Grover

Uitslagen 25 maart 1999

4x50 m wissel j.81 e.l.
Dennis van Weel
Leon Knape
Martin Niehot
Koen Rooks 2.10.54

4x50 m vrij m.83 e.l.
Diana Niehot
Annette Knape
Renée Bosse
Debbie van Maris 2.20.7

100 m wissel m/j 89 e.l.
Milou Zandvliet 2.09.64  pr
Sarah Soumete 2.08.87  pr
Marlie van Maris 2.06.3    pr
Carlijn Zandvliet 1.59.41  pr
Anne Kuyt 1.55.69  pr
Anouk v.d. Weijden 1.54.39
Dave Jansen 2.21.7    dis

50 m vlinder m/j 87 e.l.
Jody Kokkelkoren 1.00.79
Nan Donoghue    49.58  dis
Renée Bosse    41.06  pr
Debbie van Maris    39.1    pr
Sander Huysmans 1.05.07  dis

Richard van Eis 1.02.44  dis
Nick de Lange    51.95  pr
Osman Karahan    48.29  pr
Tim Kuyt    44.06  pr
Dennis de Graaf    38.66  pr

200 m vrij m/j 85 e.l.
Diana Niehot 3.02.54
Nicolette Knape 2.42.26  pr
Maurice Knape 3.35.23
Herman Ouwerkerk 3.25.23  pr
Laurence Smit 2.56.43  pr

100 m wissel m/j 83 e.l.
Annette Knape 1.33.2
Michael de Feber 1.36.81  pr
Michiel van Dussel 1.28.94  pr
Ferry de Ruyter 1.19.63  pr

100 m rug m/j 81 e.l.
Emine Karahan 1.53.88  pr
Gwenda v.d. Veen 1.24.47 
Koen Rooks 1.17.97  pr
Leon Knape 1.17.14
Martin Niehot 1.14.58
Dennis van Weel 1.07.9
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200 m wissel dames/heren
Yvette Roozen 2.49.15  dis
Luis Tejada 3.09.18  pr
Gerben Willemse 2.46.42  pr
Chris Visser 2.45.51  pr
Colin Liem 2.38.73
Michiel Veen 2.33.44
Eric Veen 2.31.6   pr

25 m school m/j 89 e.l.
Sarah Soumete    27.86
Anne Kuyt    27.15  pr
Milou Zandvliet    25.22  pr
Anouk v.d. Weijden    25.09
Marlie van Maris    24.75  pr
Carlijn Zandvliet    24.12  pr
Dave Jansen    27.62  pr

100 m vrij m/j 87 e.l.
Jody Kokkelkoren 1.49.89
Nan Donoghue 1.31.2    pr
Renée Bosse 1.21.95
Debbie van Maris 1.10.6    pr
Sander Huysmans 1.53.57
Richard van Eis 1.39.11
Osman Karahan 1.33.6
Nick de Lange 1.23.91
Tim Kuyt 1.22.72
Dennis de Graaf 1.17.87

50 m school m/j 85 e.l.
Diana Niehot   52.36 
Nicolette Knape   43.22  pr
Laurence Smit   52.67
Maurice Knape   46.59  pr
Herman Ouwerkerk   45.47  pr
Dennis de Graaf   41.14  pr

200 m rug m/j 83 e.l.
Annette Knape 3.53.72  dis
Michael de Feber 3.50.45  pr
Michiel van Dussel 3.10.12  pr
Ferry de Ruyter 2.52.59  pr

100 m vrij m/j 81 e.l.
Emine Karahan 1.35.32  pr
Gwenda v.d. Veen 1.16.32
Leon Knape 1.09.3
Koen Rooks 1.04.26
Martin Niehot 1.00.06  pr
Dennis van Weel    59.78

50 m vrij dames/heren
Debbie van Maris    32.5
Yvette Roozen    30.16  pr
Luis Tejada    30.49
Gerben Willemse    29.63
Chris Visser    27.81  pr
Eric Veen    27.6    pr
Colin Liem    26.45
Michiel Veen    26.31

4x50 m vrij j. 85 e.l.
Herman Ouwerkerk
Maurice Knape
Laurence Smit
Tim Kuyt 2.28.81

4x25 m school m/j 89 e.l.
Carlijn Zandvliet
Sarah Soumete
Dave Jansen
Anouk v.d. Weijden 1.41.75

8x50 vrij m/j 85/83/81/d/h
Dennis de Graaf
Debbie van Maris
Ferry de Ruyter
Renée Bosse
Dennis van Weel
Nicolette Knape
Colin Liem
Yvette Roozen 4.14.22
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Voorjaarstoernooi  KZC ,   2 mei 1999 

DWT-zwemmers hadden massaal afgeschreven en de overige
zwommen, uitzonderingen daargelaten, bedroevend slecht. 
De oorzaken zijn op papier moeilijk te achterhalen: te warm
zwembad, te langdurige wedstrijd, te weinig getraind???
Laten we ons concentreren op de lichtpuntjes. Michael wist op alle
afstanden een persoonlijk record te zwemmen. Op de schoolslag
gingen er zelfs 6 seconden af van zijn oude p.r.!!
Viki, Debbie, Renée en Tim waagden zich aan de langere
afstanden en haalden veel ereplaatsen. Compliment voor de dames
die de 200 meter vlinderslag zonder mankeren volbrengen!! Daar
kunnen de overige een voorbeeld aan nemen.
Milou wist op haar favoriete slag, de schoolslag, weer een medaille
te halen. Dennis en Koen deden hetzelfde op de 200 meter rugslag
bij de heren, maar of  je daar nou trots op moet zijn gezien de
tijden van 2.46 en 2.59 ????!!!!!! 
Kortom, een wedstrijd om gauw te vergeten.

Uitslagen

100 m rug m/j 90/91 en 88/89 
Sarah Soumete 2.18.67 dis
Milou Zandvliet 2.06.8   pr
Anne Kuyt 2.05.1   6e

Marlie van Maris 2.23.8   dis
Carlijn Zandvliet 2.17.82  
Dave Jansen 2.24.05 pr

100 m vlinder m 86/87
Debbie van Maris 1.35.25 pr 5e

100 m vlinder j 84/85
Erik Rooks 1.41.62

200 m wissel m 86/87
Diana Niehot 3.28.00 

200 m wissel heren
Koen Rooks 2.57.48
Dennis van Weel 2.39.96

100 m school j.84/85 en 86/87
Laurence Smit 1.55.33
Herman Ouwerkerk1.43.43
Michael de Feber 1.39.18  pr

200 m vlinder m 86/87
Renée Bosse 3.34.00  pr 3e

Viki Boviatsis 3.02.30  pr 2e

100 m vrij m/j 90/91 en 88/89
Milou Zandvliet 2.21.06
Sarah Soumete 2.01.82  6e

Anne Kuyt 1.48.06  4e
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Marly van Maris 2.03.08  pr
Carlijn Zandvliet 1.46.86
Dave Jansen 2.19.67  pr
Richard van Eis 1.46.44

100 m rug j 86/87 en 84/85
Laurence Smit 1.39.14
Herman Ouwerkerk1.47.0
Michael de Feber 1.41.27  pr
Erik Rooks 1.35.92

200 m school m/j 86/87
Viki Boviatsis 3.24.78  pr 5e

Debbie van Maris 3.22.50  pr 3e

Tim Kuyt 3.34.38  pr 2e

100 m school m/j 90/91 en 88/89
Anne Kuyt 2.21.33
Sarah Soumete 2.17.22  

Milou Zandvliet 2.09.53  3e

Marly van Maris 2.04.65  pr
Carlijn Zandvliet 2.03.51

100 m vrij j 86/87 en 84/85
Laurence Smit 1.21.02
H. Ouwerkerk 1.29.62
Michael de Feber 1.26.15  pr
Erik Rooks 1.21.00

200 m rug m 86/87
Diana Niehot 3.41.55
Renée Bosse 3.24.71  pr

200 m rug j.86/87 en heren
Tim Kuyt 3.21.03  pr 3e

Koen Rooks 2.59.84  3e

Dennis van Weel 2.46.88  2e

Verjaardagskalender

Voor JUNI staat alleen de getalenteerde kunst- én wedstrijd-
zwemster NICOLETTE KNAPE op de rol. 
Op de 18   wordt ze 14 jaar . Gefeliciteerd!!!e

Hoi dwt.

 
Het was zaterdag en zondag heel leuk op de Speedo district finales.
Zondag zijn de meeste p.r.'s gezwommen. En wisten jullie dat
Ronald de Langen voor groen stoplicht stopt en wacht tot het rood
is.
Daar in tegen rijd Ok van Batenburg door rood heen .
We hebben veel gekaart. Maar natuurlijk ook nog gezwommen.
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Ok
van
Baten-
burg

Debbie, Viki, Renee, Nick, Tim en Dennis op de Districts

speedo finales.

We waren met zijn zessen ik(Debbie) Renee Viki Dennis Tin en
Nick de Langen waren een gezellige ploeg. Allen Viki was in de
prijsen gevallen. Het was een goede prestatie van haar.

De groetjes.
Debbie van
Maris en 
Renee bosse
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Synchroonzwemmen(1)

Door omstandigheden is er de laatste
maanden geen copy van het
synchroonzwemmen geweest.  Ook zijn
er geen verjaardagen vermeld, wat voor
de betreffende meisjes niet leuk was
heb ik begrepen. Daarom nu een verslag
met terugwerkende kracht van de diverse wedstrijden en een
overzicht van de verjaardagen die al geweest zijn of nog komen

Nationale jeugdkampioenschappen

Op zaterdag 13 maart zijn er 7 meisjes naar Nationale
Jeugdkampioenschappen in Arnhem geweest.  Met deze
techniekwedstrijd konden de meisjes zich kwalificeren voor de
uitvoeringenwedstrijd van de Nationale Jeugdkampioenschappen.

Helaas hadden wij in categorie 4 maar 3 meisjes, zodat wij
hiervoor in ieder geval niet in aanmerking konden komen, want je
moet met minimaal 4 meisjes zijn.  Met een meisje meer hadden
wij beslist aan de uitvoeringen wedstrijd mee kunnen doen.  Er
deden 125 meisjes / jongens aan mee.  Ze hebben alle 3 heel goed
hun best gedaan, de trainster was zeer tevreden!!!!!!!,
De uitslag was als volgt:
45e Priscilla Deinum
46e Johanna Nolet
90e Amber Diephuis

In categorie 5 hadden we 4 meisjes, dus kans op een plaats bij de
uitvoeringen wedstrijd. 
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De uitslag was als volgt:
36e Annette Knape
93e Nicolette Knape
104e Marinka Bakker
113e Simone Hendriks
Ze hadden net niet genoeg punten bij elkaar om bij de eerste 12
groepen te behoren die in de finale mochten zwemmen.  Ze waren
namelijk 13e geworden en mochten daarom voorzwemmen.

Deze kampioenschappen vonden plaats op 10 april in Emmen.  We
moesten dus allemaal vroeg opstaan.  Om 10.45 was namelijk de
opening met de opmars van alle deelnemende verenigingen wat
altijd een hele happening is.  De uitvoeringen van de ploegen onder
15 jaar was echter pas om 17.30 uur dus een hele tijd wachten.  De
2 trainsters (Francisca en Bianca) hebben zich vermaakt met het
kijken naar de andere uitvoeringen en de meiden zijn even Emmen
gaan verkennen en hebben af en toe ook even gekeken naar de
uitvoeringen. Eindelijk was het tijd om zelf te gaan zwemmen. 
Even was er wat paniek want de man van de muziek kwam
vertellen dat het bandje niet terug gespoeld was en zei dat hij het
bandje er zo in zou stoppen, Francisca was er echter heilig van
overtuigd dat ze het wel terug gespoeld had en na controle bleek
dit inderdaad het geval te zijn.  De uitvoering ging perfect en ze
kregen mooie punten.
We gaan er aan werken om te zorgen dat wij volgend jaar in
diverse categorieën ook in de finale mogen mee zwemmen.
DUS MEIDEN JULLIE WETEN WAARVOOR JULLIE
MOETEN TRAINEN !!!!!!

Kringkampioenschappen

De week erna hadden wij de Kringkampioenschappen in de
Planeet, Ook hier hebben wij weer aardig gescoord.
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Dit was de uitslag:
* Soli o. 13jr. 2e Priscilla Deinum
* Duet o . 13 jr  le Johanna Nolet en Amber Diephuis
* Groep o. 13 jr. 1e DWT met Jóhanna, Amber, Priscilla, Wendy
en Katherine

* Soli 0, 15 jr 1e Annette Knape
2e Nicolette Knape
4e Simone Hendriks

* Duet o. 15jr 1e Nicolette Knape en Simone Hendriks
* Groep o. 15jr. 1e DWT met Nicolette, Simone, Mariëtte, Ilse,

Marijke en Marinka

* Soli o. 17jr. 4e Joyce Vollenga
Duet 0. 17jr. 3e Annette Knape en Joyce Vollenga
Groep o. 17jr. 1e DWT met Annette, Joyce, Patricia en Chantal

* Soli 18jr. e-o. 7e Ingrid Lommerse
* Duet 18 jr. e.o. 5e Mariska ter Horst en Dana Ungureanu
* Groep 18 jr e o 3e DWT met Ingrid, Mariska, Dana en Bianca

Resultaat: 6 keer de 1e plaats, dus KRINGKAMPIOENEN
2 keer de 2e plaats
2 keer de 3e plaats
dus 10x medailles

Allemaal van harte gefeliciteerd met dit resultaat.

Francisca.
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Synchroonzwemmen(2)

Interkring wedstrijd onder 12 jaar in Rijswijk.

Op 24 april hadden we een inter kring wedstrijd, dit is een kring
ontmoeting van alle (9) districten.
Alle verenigingen mogen hierop inschrijven en meedoen. Voor een
wedstrijd vanaf dit niveau (cat. 3) worden 2 dagen voor een
wedstrijd de gelote figuren bekend gemaakt. Voor deze wedstrijd
waren het dit keer de zwaardvis en de bloesem die geloot werden.
Er zijn ook 2 verplichte figuren dit zijn de kiep en duikboot Wij
hebben Vrijdag avond in zwembad de planeet deze 4 figuren nog
één keer extra geoefend met Francisca en Ellen.
Toen we in Rijswijk aankwamen hoorden we dat de wedstrijd een
half uur later zou beginnen.
Een drukte van je welste in de zwembad hal waar bovendien geen
natje of droogje te krijgen was, maar wel heel gezellig.
Er waren 120 deelneemsters:
17 meisjes uit kring Amsterdam/gooi
28 meisjes uit kring Gouwe Rijnstreek
4 meisjes uit kring Noord Brabant
21 meisjes uit kring Gelderland/Overijssel
11 meisjes uit kring Limburg
7 meisjes uit kring Utrecht
6 meisjes uit kring Rotterdam
21 meisjes uit kring Den Haag en
5 meisjes uit Noord Holland van DWT.
Ze deden alle 5 erg hun best en zwommen allemaal boven de
diploma punten 44.00 (als je dit zwemt heb je een diploma)
De uitslag:
18 Katherine met 50.626 punten en een diploma rijker.
80 Tamara met 45.795 punten en kreeg ook haar diploma.
de overige meisjes hadden al hun diploma ( E ) gehaald.
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34 Larissa met 49.274 punten.
45 Jenni met 48.666 punten.
94 Maaike met 44.470 punten.
Goed gedaan meiden en ga zo door,
16 Mei is de volgende techniek wedstrijd voor de jongste categorie
in het Boerhaavebad.

Ellen V.

Verjaardagen synchroonzwemmen:

April 7 Elise Groenendijk 11 jr.
10 Wendy Vollenga 13 jr.

Mei 17 Patricia ter Horst 1 5 jr.
18 Amber Diephuis 13 jr.
21 Kelly Sinke13 jr.
29 Ingrid Lommerse 20 jr,

Juni 9 Joyce Vollenga 16 jr
Trouwdag Bianca en Nils

18 Nicolette Knape 14 jr.
26 Simone Hendriks14 jr.

Juli 7 Wouter Kol 11 jr,
Romana Prins 12 jr.

10 Ilse Verbruggen 15 jr.
19 Phea Vrijdag 12 jr.

Augustus 8 Rhea Bijl 11 jr.
11 Mariska ter Horst19 jr.
19 Katherine Zwaanswijk 13 jr.



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

maandag gesloten

keuken tot 01.00 uur geopend

verwarmd terras en openhaard

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Dankbetuiging.

Graag wil ik ieder, die op welke wijze dan ook gereageerd heeft,
na het plotseling overlijden van Ko, heel hartelijk danken.
Het was een troost, bij het grote verdriet, te zien dat er zo vele
waren om afscheid te nemen. Ieder was er met haar of zijn eigen
gedachten en gevoelens.
Hartverwarmend vooral ook de reacties van de kinderen die Ko les
gaf.
Ontroerend de zelfgemaakte tekeningen en werkjes.

Heel hartelijk dank. Het heeft ons echt getroost. Dank je Rob,
Anita en zo vele anderen. Ik blijf het bewaren, om te bewonderen.

Wil Zwaneveld
en kinderen.
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Langebaan Spaarnwoude
20 juni 1999

Deze wordt gehouden in het vroegere zijkanaal B van het
Noordzeekanaal en heet nu : Kanobaan. De temperatuur van het
water is meestal normaal en ongeveer 1 9 á 20 graden- De start is
bij het restaurant aan het eind van de baan, gerekend vanaf het
kanaal. Je komt er door naar Velsen-Zuid te rijden. Op de
driesprong met stoplichten net voor Velsen-Zuid rechtsaf langs het
kanaal. Na de grote heuvel bij boerderij Prinsenhof rechtsaf slaan.
Deze weg loopt parallel aan de Kanobaan. Aan het eind weer
rechtsaf. De route heeft ook een fietspad, dus is te fietsen

Prestatietochten

12.00uur: 250 m. Wil je hieraan meedoen, dan moet je vóór 1 1.00
uur aan het kraampje bij de startplaats staan. Je kan je dan nog
opgeven. Deze tocht is geschikt voor zwemmers van 8 tot 80 jaar.
Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen ook meedoen, echter alleen met
begeleiding.
16 00 uur: 1 000 m. Ook hier: één uur voor de start kan nog
ingeschreven worden, dus tot 15.00 uur. Leeftijd vanaf 12 jaar.
Voor beide prestatietochten geldt het volgende:
� De leeftijd op de dag van deelname is bepalend-
� Het inschrijfgeld bedraagt fl. 5,--.Meestal krijg je dan een cap

met nummer of het nummer wordt later bij de start met een
viltstift op je bovenarm gezet. Onthoudt dit nummer.

� Wees ruim voor het starttijdstip aanwezig, want er wordt
gecontroleerd of je er wel bent.

� Zorg datje over je zwemkleding warme en gemakkelijk uit te
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trekken kleren aanhebt
� Let er even op dat een familielid of een verenigingslid aanwezig

is om al je spullen (jack of trui, broek, handdoek, sokken,
slippers of schoenen ) aan te pakken ( plastic tas ) als je moet
starten. Het is natuurlijk handig als deze persoon ook bij jouw
aankomst na de tocht aanwezig is.

� De deelnemers starten om beurten en er wordt geen tijd
opgenomen. Ben je nieuwsgierig naar je tijd over de 1 000 m,
dan zul je dat zelf moeten regelen met een eigen horloge of via
een kennis op de kant (hand opsteken ).

� Een langebaan-official geeft je een teken, wanneer je het water
in mag.

� Nadat de afstand is afgelegd @l de jury graag weten wie je bent.
Als ze jouw nummer niet kunnen lezen, vragen ze dat.

Wedstrijden

Het inschrijfgeld bedraagt fl. 7,50. Enkele hier bovenstaande
punten voor de prestatietocht zijn ook van toepassing op de
wedstrijden. Aanvulling voor degenen die voor het eerst gaan
meedoen en voor gelegenheidsdeelnemers
� Het is een wedstrijd, dus je kunt gediskwalificeerd worden.
� Zorg dat je cap goed vastzit ( zonder cap aan de finish, geen tijd

en plaatsing
� Let goed op de starter en volg zijn aanwijzingen op.
� De start is tegelijk.
� De start is vanachter een denkbeeldige lijn tussen twee palen.

Deze palen staan in Spaarnwoude op ruime afstand van elkaar:
naar schatting 50 meter.

� Wil je zo snel ais voor jou mogelijk is de afstand afleggen:
begin dan niet te snel.

� Zoek als het kan niet de drukte op.
� Start je aan de buitenkant van het veld, zwem dan in een rechte
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lijn naar de boei van het keerpunt. Je legt dan één meter meer af
dan de zwemmers aan de binnenkant ( en dat is erg weinig ).

� Zwem je de vrije slag met je “kop” in het water, richt je dan af
en toe op om te zien of je "op koers ligt ".

� Maak bij het keerpunt een korte bocht om de boei en ga niet op
drie meter afstand in een halve cirkel er omheen.

Masters

In het programma staan vier 1 000 m - nummers voor de Masters.
Met Masters wordt bedoeld de groep zwemmers en zwemsters
boven de 25 jaar. Deze groep bestaat voornamelijk uit
baantjestrekkers, ex-wedstrijdzwemmers, ex-poloërs, poloërs en de
vrouwelijke equivalentjes hiervan. Er is een onderverdeling
gemaakt in 25+, 35+, 45+ en 55+. Zo komen ze ook in de uitslagen
voor. Elk jaar is de deelname groter. We hebben de laatste jaren
niet één DWT-er bij het Masterzwemmen gesignaleerd. Een
mogelijke reden is de onbekendheid met dit soort zwemmen. Voor
hen is het dit jaar een uitstekende gelegenheid om met het
Masterzwemmen kennis te maken. Op verzoek heeft de
organiserende vereniging Rapido namelijk besloten de 1000 m
schoolslag voor Masters dames en -heren aan het programma toe
te voegen, Dus DWT-ers van boven de 25, wat let je.
De start van dit nummer is zondag 20 juni om 13.00 uur.

LANGEBAANPROGRAMMA OP ZONDAG 20 JUNI 1999

1 11.00 uur 500 m vrije slag jongens onder 11 jaar
2 11-15 500 m meisjes
3 11.30 1000 m jongens onder 13 jaar ( geb. in 86 en 87 )
4 11.45 1000 m meisjes
5 12.00 uur 250 m prestatietocht
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6 12.15 uur 1000 m vrije slag jongens onder 15 jaar ( geb. in 84
en 85 )

7 12.30 1000 m meisjes
8 13.00 1000 m schooislag Masters heren
9 13.00 1000 m Masters dames
10 3.30 2000 m vrije slag jongens onder 17 jaar ( geb. in

82 en 83 )
2000 m heren

11 14.00 2000 m meisjes onder 17 jaar
2000 m dames

12 14.30 2000 m schooislag jongens onder 17 jaar
2000 m heren

13 15.00 2000 m meisjes onder 17 jaar
2000 m dames

14 15.30 1000 m vrije slag Masters heren
15 15.30 1000 m Masters dames
16 16.00  1000 m prestatietocht

16.30 uur prijsuitreiking

Wil je aan deze langebaanwedstrijd meedoen? Informeer dan bij de
zwemcommissie of bij de zwemmers die in het DWT-
Afstandsklassement 1998 staan of zoek een senior lid op die de
inschrijving voor je regelt- let op: vóór 12 juni.!!!!! Ben je
nieuwsgierig hoe het er bij een langebaan aan toe gaat, kom dan
kijken, er is ruimte zat en.............. vergeet je zwembroek of
zwempak niet.
Tot ziens in Spaarnwoude

G. Luttikhuizen
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Spaar voor DWT
met uw kassabon
van de Vomar.

Haalt u uw boodschappen bij de
Vomar, geef dan uw kassabon aan
DWT. De Vomar geeft van het bedrag
van uw kassabon (excl. tabak en
rookwaren) een ½ % aan onze club.
Hoe meer mensen hun bon inleveren,
hoe groter het bedrag dat de club
ontvangt.

Wat moet u doen.
In het clubhuis staat een doos met daarop : Vomar Kassabonnen.
Hier doet u elke week uw kassabon(nen) in. de bonnen worden
voor de 15e van de volgende maand bij de Vomar ingeleverd. Hier
na vervallen ze. (Les)zwemt u in de Planeet, lever dan de kassabon
in bij de tafeldames aldaar. Zij zorgen ervoor dat ze op de goede
plaats komen.

Wat mag wel.
U mag kassabonnen inleveren van vrienden, familie, buren,
kennissen, enz.

Wat mag niet.
U mag niet voor de winkel kassabonnen innen bij andere klanten
of op wat voor manier dan ook. Medewerkers van de Vomar
filialen zijn uitgesloten van deelname.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Ebelien Brander
(tel.:023-524 82 15).
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DWT Afstandsklassement 1998

nummer naam wedstrijd
kilometers

prestatietocht
kilometers

aantal lange-
baannummers

1 Cris Visser 7,0 3

2 Eric Veen 5,0 3

3 Michael Veen 4,0 2

4 Bart Elenga 2,0 1

5 Koen Rooks 2,0 1

6 Gé Luttikhuizen 3,0 3

totaal 20,0 3,0 13

Wil je in het klassement van 1999 staan, doe dan in ieder geval
mee aan de langebaan van Spaarnwoude op zondag 20 juni.

DWT en de langebaan

Nogmaals het langebaan jubileumboek. De naam DWT komt in dit
boek niet voor, maar
1. Dit betekent niet dat DWT in het verleden op langebaan
wedstrijden ontbrak.
2. Op blz.62 van dit boek staat een lijstje met klassementswinnars
van jongens junioren. Dit klassement is in 1991 door de
langebaancommisie ingesteld. Winnaar in dat eerste jaar: Colin
Liem, toen nog lid van HPC.

Oplossing DWT wedstrijdslang.
De woorden die achterelkaar neergezet moeten worden zijn:
DROPPELS-START-TIJDWAARNEMER-ROT
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Van de polocommisie.

Nu dat dan het grote waterpolobolwerk
aan het randje van het Spaarne op zeer
korte termijn verlaten zal worden, wordt het
tijd om uit te zien naar een nieuw onderkomen
waar je tijdens vergaderingen ook gewoon je voeten op tafel kan
leggen en waar je zonder je te schamen een kopje half gestolde
cafeïne over het op de vrijmarkt gevonden tafelkleed kan laten
lopen. Maar dat is voor later zorg, als ik dit schrijf is het de dag
voor het Pinkstertoernooi. Omdat het eerstvolgende clubblad pas
weer in september uitkomt, zal ik vast verklappen dat het een
succes is geweest; compleet met taarten, tenten en taps (twee zelfs
geloof ik, naast elkaar, of zag ik dubbel?). Helaas zit ik alweer vet
over de inleverdatum van dit stukje in en dit is dan ook de laatste
zin, maar dat geeft niks, want op deze manier wordt het clubblad
niet zo dik en dat is weer goed voor de natuur (probeer maar eens
uit het raam van het clubhuis te kijken, zie je wel dat het meteen
effect heeft).

Verslag uit het Haarlems Dagblad
19 april 1999

DWT − ALKEMADE 6−8

Na een snelle 2−0 achterstand bleef DWT de rest van de wedstrijd
achter de feiten aan lopen. Paul Stricker maakte drie doelpunten
en solliciteert naar een plaats in het eerste team. Ondanks het
verlies werd er na afloop een biertje gedronken. Concurrent
WZ&PC verloor, en de Haarlemmers bleven voor het derde
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achtereenvolgende seizoen gevrijwaard van degradatie. 

2, 3 en 4 juli: dwt jeugdzomerkamp 

Voor de kinderen van 7 tot en met 11 jaar oud organiseren we
komende zomer weer het jaarlijkse zomerkamp. Net zoals altijd
gaan we met z’n allen op de fiets naar de camping in de duinen bij
Heemskerk. Op vrijdag 2 juli vertrekken we om 18.00 uur vanaf
zwembad De Planeet. 

We fietsen dan in kleine groepjes naar de camping. Je tas en tent
worden er met de auto naartoe gebracht. In de uitnodiging die je
hebt ontvangen staat precies wat je allemaal mee moet nemen en
wat we gaan doen. Op 4 juli om 17.00 uur zijn we weer terug bij
De Planeet.

Eindstanden competitie 98-99

Adspiranten onder 14 jaar  (K.2A) 6e van 9
Adspiranten Meisjes (D.M1) 5e van 5
Dames 1 (D.D2) 4e van 10
Dames 2 (K.D1) 10e van 12
Heren 1 (B.H3c) 9e van 12
Heren 2 (D.HR1) 3e van 12
Heren 3 (K.H1) 7e van 11
Heren 4 (K.H1) 2e van 11
Heren 5 (K.H3b) 2e van 9
Heren 6 (K.H3a) 5e van 9
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Het nieuwe seizoen

Vanaf 23 augustus beginnen de trainingen voor de nieuwe
competitie weer. Omstreeks deze datum ontvang je het nieuwe
roosterboekje met daarin niet alleen de wedstrijd- en tafelroosters
maar ook allerlei andere nuttige zaken die de waterpololelarij bij
DWT zo leuk maakt.

Toernooidata 

'Als het zonneken weer straalt, wordt de partytent weer uit den
kofferbak gehaald'. Een voor sommigen bekend spreekwoord dat
van toepassing is op de volgende weekenden:

26 en 27 juni bij Noordkop in Den Helder

21 en 22 augustus bij ABAB/ZEPTA in Ter Apel

28 en 29 augustus bij Spartacus in Hasselt (B)

4 en 5 september bij Proface DAW in Alkmaar

Verjaardagen in de zomer

2 juniJulian van der Velde MP

9 juniJoyce Vollenga Ads. M

13 juni Daisy Mieremet Ads. M

21 juni Teun Weustink H1

30 juni Linda Brey Ads. o 14
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2 juli Jeroen Muylaert H3

7 juli Romana Prins MP

8 juli Sarah Soemete MP

9 juli Eddy Roosen H1

11 juli Esther Niehot Ads. M

13 juli Peeter Voogel H3

14 juli Milou Zandvliet MP

            Martijn Heemskerk H3

18 juli Anita van Luit D2 

19 juli Antonette Wigman D1

            Lex van Gaale H5 

25 juli Frank Muylaert H2

1 aug Monique Stricker-van de Heide D2 

6 aug Patrick Buys Ads. o 14

11 aug Mariska ter Horst D1

18 aug Marcel van Gemert H2

30 aug Marco Hendriks H1 

Rest mij om iedereen namens de polocommissie nog een mooie
zomer en een prettige vakantie toe te wensen.

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink
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halloo

Zo, het seizoen is voorbij en laatst heb ik zelfs al een zomers
zonnetje tussen een aantal wolken zien loeren. Tijd om weer eens

ergens in een saai en ver maar o zo zonnig
land de verveelde toerist te gaan
uithangen. Om daar tijd voor te hebben
moet de gehele redactie van ‘De
Waterdroppels’ gedurende de zomer-
maanden op slot.

Dit betekent dat er voor de komende twee
maanden geen clubblad op stapel staat.
Alle copy die tot 16 augustus wordt
ingeleverd, toegezonden of gemaild zal
dus in het septembernummer terecht
komen.

Ik raad iedere schrijver aan om deze vrijgekomen tijd te gebruiken
om het eelt van de typevingers te laten manicuren zodat in het
nieuwe seizoen weer met frisse zin en verse typevingers een net zo
boeiend clubblad bijelkaar getypt kan worden als het
afgelopenseizoen.

Kijk ook eens op internet op www.halloo.demon.nl

Het redactionel
e email adres is
dewaterdropp els@halloo
.demon.nl

Michael
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Linnaeushof

De J-REZ  organiseert op zaterdag 12
juni een geweldige middag naar Europa’s
grootste speeltuin de

Deze middag is voor alle jongens en meisjes tussen de 5 en de 10
jaar. Natuurlijk mogen zij ook broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes meenemen.

De kosten voor deze attractie bedragen ƒ.15,= per deelnemer.

Een lunchpakket moet je zelf meenemen, voor drinken zorgen wij.

We verzamelen om 11.00 uur bij de bushalte van het Linnaeushof
op de Glipperdreef in Heemstede. Dit is tegenover het
parkeerterrein. Om 16.00 uur is het afgelopen en dien je daar weer
opgehaald te worden.

Opgeven voor deze activiteit dien te gebeuren door inlevering van
onderstaand strookje en betaling bij het tafeltje of je trainer voor 6
juni.

Opgave voor de Linnaeushof.

Naam: ……………………………………….., Leeftijd: …… jaar.

Telefoonnummer: ………………. 

Extra deelnemers:

Naam: ………………………………………., Leeftijd: ……jaar.

Naam: ………………………………………., Leeftijd: ……jaar.

Naam: ………………………………………., Leeftijd: ……jaar.

Betaald hierbij …..X ƒ.15,=.
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Onder de 18

Mei 1999

Koffie, ja ik heb nu even koffie nodig. Ik ben gisteren een beetje
laat naar bed gegaan na een verjaardag waarvan je denkt dat je er
even naar toe gaat maar dat het toch wel gezellig is. Te veel bier en
hapjes met knoflook en het gevolg is dat niemand met mij in de lift
wil staan deze ochtend op mijn werk. Voor mij is het nog even
wennen want normaal ben ik student maar nu loop ik stage. Dat
betekent dat je niet kan kiezen of je wat uitslaapt na een avondje
laat stappen doordeweeks, maar dat je er wel uit moet als de
wekker gaat. Tijdens dit soort ochtenden heb ik altijd het
voornemen om maar niet af te gaan studeren, maar het lekkere
leven kan niet altijd blijven. Soms moet je gewoon je
verantwoordelijkheden kennen (ja dag, morgen weer een feestje).

Jullie lezertjes merken het al, Super Grover is een beetje een ouwe
lul aan het worden, dat krijg je van een regelmatig leven van 9 tot
5 (lekker burgerlijk, zie mijn vorige stukje). Daarom heb ik
besloten om dit stukje aan de jeugd te wijden, mensen onder de 18,
vandaar de titel als jullie dat nog niet begrepen.

Laten we er met het eerste item maar meteen inhakken; roken.
Oeh, daar snij ik even een gewaagd onderwerp aan. Velen hebben
mij al gesmeekt om, wanneer ik er wat van zei (ik ben namelijk al
bijna een jaar gestopt en sindsdien een echte anti-roker), het niet te
plaatsen in het clubblad. Namen ga ik niet noemen, dat vind ik wel
erg flauw. Het is leuker als je ouders er achter komen als je het live
doet, dan kan je ze bij wijze van grapje er ook nog eentje
aanbieden (gaan ze misschien wel net zo hard hoesten als je zelf al
doet). Want roken is echt wat voor jongeren geworden, die weten
de gevaren nog niet. Of juist wel natuurlijk en doen het daarom.
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Ouderen die roken krijgen van mij echt de stupiditeits prijs van het
jaar, ben je volwassen, kan je eindelijk redelijk logisch nadenken
en dan blijf je roken; ik kan er alleen maar om lachen. Behalve als
ik dan kijk hoeveel ouders er roken waar hun kinderen bij zijn, hoe
bedoel je super onverantwoordelijk. Komen die kinderen net uit
het zwembad en helemaal moe van de zwemles, lopen ze een
kantine (of clubhuis, hoe je het ook wil noemen) in die helemaal
blank staat van de rook van hun ouders. Helaas zit ik niet in de
politiek (zal ook nooit gebeuren, ben daar veel te raar voor) maar
mijn idee is gewoon: van die mensen de kinderen afnemen totdat
ze hebben bewezen dat ze gestopt zijn, want voor die tijd is men
die kinderen gewoon niet waard als je zo met ze om gaat. Je
beschermt ze voor alles, neemt extra maatregelen om ze niet
onnodig te laten kwetsen en dan zit je thuis lekker waar ze bij zijn
in de zelfde kamer te roken; dan kan je volgens mij niet logisch
nadenken. Laat ik er trouwens maar mee ophouden want ik merk
alweer dat ik me er echt boos om maak en dat komt het stukje niet
ten goede. Als mensen nog de behoefte hebben om hierover met
mij in dialoog te gaan, staan ze vrij om te bellen met het nu wel
bekende nummer: 023-5310898 of me tijdens de training even aan
te schieten. Helaas ben ik er wel weinig trouwens op die
trainingen, omdat ik elke keer te laat uit mijn werk kom, hiervan
baal ik verschrikkelijk en bied daarvoor mijn excuses aan want je
bent lid of je bent het niet (lekker logisch).

Terug naar het onderwerp: jongeren roken dus ontzettend veel, als
enige de groeiende groep van Nederland. Net als drinken, dat
kunnen ze ook als de beste (de beste ben ik natuurlijk). Wat ik dan
hoor in de kleedkamer is altijd wel leuk, het is een soort tegen
elkaar op bieden wie het meest dronken was en of de ouders er
achter zijn gekomen. Wat? Heb jij gekotst? Dan gaan er punten
vanaf; ja, de competitie is streng maar rechtvaardig. Net als bij het
dansen, dat is in de leeftijdsklasse onder de 18 ook erg populair en
heeft ook iets weg van een competitie. Leuk met leeftijdgenootjes
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het zelfde huppeltje leren, want dansen kan je het bijna niet
noemen. Kan je eindelijk legaal en zonder trap in het “je weet wel
wat ik bedoel” aan het mooiste meisje van de (dans)klas zitten: een
hand op haar rug en de andere gebruik je om haar hand vast te
houden. En dan een engelse wals, lekker zwoel, niet zo moeilijk en
dicht tegen elkaar aan want anders kan jij niet leiden en zij niet
lijden (als je net zo adem hebt als ik op dit moment).

Na het dansen kan je altijd nog naar een of ander puberty party in
het stadscafe of gewoon rond hangen in de kroeg totdat je echt naar
huis moet en de volgende dag met een slaaptekort gaat
wedstrijdzwemmen, want het stappen gebeurd altijd op zaterdag en
de competitie is meestal op zondag. Ja de jaren onder de 18 gaan
niet over rozen. Hoewel, soms zijn er mensen die rozen geven
maar dan helaas een week later ze liever hadden terug gevraagd
omdat de liefde op deze korte termijn al was bekoeld. Zoals we
natuurlijk ook binnen de vereniging zien, liefde komt en gaat met
een snelheid die je niet bij kan zwemmen. Alle soorten
kruisbestuivingen die mogelijk waren zijn er geloof ik ook
gebeurd, vooral tijdens evenementen zoals het paasweekend (zie
vorige blad) groeit de passie weer. Gelukkig kan ik me als min of
meer buitenstaander daar ver vandaan houden en gewoon verder
gaan als Super Grover. Trouwens, op zon- en feestdagen draag ik
een witte badjas (want die is zo lekker zacht en warm) en voor de
rest van de week mijn cape, laat er daar even geen misverstand
over bestaan.

Helaas, helaas, dit keer geen uithalen naar de burgerbevolking,
geen roddels, geen gezeur over wie op wie is en toch eigenlijk ook
weer niet, geen lange beschrijving van een gebeurtenis uit mijn
leven en ook geen reactie op de vele keren dat ik genoemd ben ik
het vorige blad. Super Grover wilde deze keer gewoon even niet zo
veel doen, ik ben moe, heb een kater en laat jullie daarom in de
kou staan met dit lullige stukje. Schrijf zelf maar wat.
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Trouwens; het stukje wat bij de uitslagen staat en over de wedstrijd
in Amsterdam ging heb ik in opdracht van Bart Elenga geschreven.
Hij vondt dat hij daar niet de credits voor hoefde te krijgen en
daarom ook daar onder mijn naam. Graag gedaan Bart en hopelijk
heb je genoten van je (verdiende?) vakantie.

Is het een vogel, is het een vliegtuig?

Nee, het is Super Grover 

Masternieuws

Zuyderzee Masterscircuit te Kampen.

Voordat ik u/jullie iets vertel over bovengenoemde wedstrijden,
wil ik u/jullie meedelen dat ik heel erg blij ben met de
"Sportprestatiebeker" die ik op 7 april j.l. heb mogen ontvangen op
de Algemene Ledenvergadering uit handen van André Zandvliet.
In mijn dankwoord heb ik beloofd om me te blijven inzetten voor
mijn sport. Nu mijn verhaal van de wedstrijden.

Op zaterdag 17 april haalde Ok van Batenburg mij met de auto van
huis af. Vervolgens reden wij naar Amsterdam om Tilly Beekmans
en Jankees Boer af te halen. Met een volle auto reden wij naar
Kampen en na anderhalf uur rijden kwamen wij bij het zwembad
"De Steur" aan. Het inzwemmen begon om 16.15 uur. Het
zwembad, dat 17 jaar bestaat, beschikt over ‘n 50 m. bad. Heerlijk
de ruimte om te zwemmen. Er deden zo'n 170 zwemmers mee. Om
16.45 uur vond de eerste start plaats. De wedstrijden hadden een
vlot verloop. De tijden die gezwommen werden, waren wat
langzamer dan die we gewend zijn in een 25 m. bad.
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Jan kees (H 35+) en Tilly (D 50+) zwommen verschillende keren
naar verdienstelijke le en 2e plaatsen in hun leeftijdsklasse. Jan
kees zwom zelfs 1.03 min. op de 100 m. vrije slag! (le plaats).

Mijn resultaten (D 45+> waren als volgt:

- 100 m. vrije slag 1.30 min. 2e plaats4

- 200 m. schoolslag 3.56 min. le plaats1

- 50 m vrije slag 0.37 min. le plaats9

- 200 m wisselslag 3.55 min. le plaats5

Om kwart voor negen waren de wedstrijden afgelopen en nadat wij
nog een patatje hadden gegeten zijn wij naar huis gegaan. Na een
voorspoedige autorit, zette Ok mij om half twaalf voor de deur af.

Het was weer een fijne, sportieve en gezellige dag!

Corine Kalbfleisch.
april 1999.

Een doel

Gezien de ontwikkelingen binnen het clubblad en de heftige
stukken die het blad vorige keer bevatte lijkt het mij een goed idee
om eens wat ander licht op de zaak te brengen. Natuurlijk is het
leuk om over anderen te roddelen en ze proberen te kwetsen op
plaatsen die ze jou in vertrouwen hebben verteld, maar een doel
heeft het niet. Het individu wordt voor gek gezet ten behoeve van
een groepje zwemmers die ervan smullen. Onder vermelding van
schuilnamen worden de raarste stukjes geschreven die geen ander
doel dienen dan zelfverheerlijking en het plaatsen van zichzelf
boven een ander.
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Als trouw lezer van jullie clubblad heb ik daarom maar besloten
om in de pen te klimmen of liever gezegd het toetsenbord te
beroeren.  Dit stukje moet wat meer diepgang geven aan de pulp
die er anders door jongelui in gezet wordt. Ten eerste even wat
over een doel hebben; mijn doel van dit stukje bijvoorbeeld is om
de literaire kwaliteit van het clubblad te verhogen en een blok te
vormen tegen de verpaupering van het hoog aangeschreven
clubblad van DWT. Een doel hebben in het leven is van primair
levensbelang want zonder dat zwerf je in het rond tot je
onherroepelijk dood gaat want dat doen we allemaal. Het volgende
laat duidelijk zien wat ik bedoel en het geeft meteen terugslag naar
zwemmen:

Het leven is als een zwemmer:

� Als je alleen maar watertrappelt zink je vroeg of laat stilletjes
weg zonder vooruit te zijn gekomen, zonder enig doel te hebben
bereikt;

�  Als je te hard zwemt raak je te snel oververmoeid en haal je de
lange termijn doelstellingen niet en van de andere kan je niet
genieten;

� En als je gewoon zwemt zonder richting kom je nergens en
verdwijn je in een zelf gecreëerde leegte;

Het belangrijkste is dus dat je zelf doelen moet maken en jezelf de
kracht en de discipline moet geven om deze op je eigen tempo te
bereiken.

Omdat dit bij sommigen stof tot nadenken geeft, laat ik het bij deze
korte levensbeschouwing en hoop dat ik de volgende keer niets
hoef te schrijven en weer kan genieten van een stukje leesplezier in
dit clubblad.

Hoogachtend

Willem E. Bergens
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Klaverjassen.

Dinsdag 25 mei is er de laatste klaverjasavond
van dit seizoen 98/99. Helaas is dit, omdat de
belangstelling door allerlei omstandigheden erg is
teruggelopen, ook voor goed de laatste
klaverjasavond. Bij deze wil ik iedereen bedanken die ons, de
afgelopen vijftien jaar, geholpen heeft de klaverjasavond tot een
succes te maken.

Nel & Jan

Stand 7  avonde

1 Martin Hendriks 5231

2 Marius Bakker 5090

3 Joop van Osch 5045

4 Corrie Bergman 4969

5 Miriam Samson 4872

6 Ineke Rohling 4760

7 Mevr. Samson 4558

8 Irene van Osch 4507

9 Peter Samson 4357

10 Bas Blom 4082

11 Jan Nijemanting 3401

Totaalstand

1 Martin Hendriks 32710

2 Bas Blom 31826

3 Jan Nijemanting 30805

4 Ineke Rohling 30400

5 Miriam Samson 29517

6 Peter Samson 29420

7 Jonette Blom 29219

8 Marius Bakker 28890

9 Joop van Osch 28056

10 Irene van Osch 27763

11 Nel Nijemanting 27585

12 Mevr. Samson 26853

13 Corrie Bergman 25894

14 Carla Korzelius 18394

15 Hans Korzelius 16381



T-shirt L -XL - XXL fl  25,-

S - M fl  22,50

Trainingspak 5 - 6 - 7 - 8 - 9 fl 125,-

152 - 164 - 176 fl 105,-

Sporttas fl 47,50

Badmuts fl   8,

Badpak hoog met col fl 65,-

Badpak geen col laag fl 45,-

Zwembroek fl 35,-



Wie, wat en waar bij DWT
Dagelijks bestuur
Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

secr. A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm. P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep

Voorz. M. Hendriks (jr)

Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem

tel. 023 – 5 265 265

Clubhuis. 023 - 5 400 777

Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)

Bulgarijepad 14

Haarlem

tel. 023 - 5 330 664

Technisch overleg

Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119

2034 TW  Haarlem

tel. 023 – 5330857

Jeugd- en REZ-zaken
voorz. C. Wigman

Rijksstraatweg 275 rd
2024 DH   Haarlem
tel. 023 - 5 26 52 65

Polo-werkgroep
voorz. M. Verbruggen

Raamsingel 2 App. 1.2
2012 DS Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
secr. Wim Roozen

Rijkstraatweg 345
2025 DA Haarlem
tel. 023-537 33 73

Synchroonzwemmen
secr.  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Wanneer en Waar kunt U terecht bij DWT.

Leszwemmen:

In het Boerhaavebad op vrijdagavond

17.30 - 18.30 uur: A, B en C diploma

o.l.v. W. Bakker tel.023-5625656

18.30 - 19.30 uur: overige diploma's

o.l.v. P. Hoenderdos tel.:0255-537400

In de Planeet 2 op zaterdag

8.00 - 9.00 uur A diploma

9.00 - 10.00 uur B & C diploma

Zwemvaardigheid 1,2 en 3

o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag: 

droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis

zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:

maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad

dinsdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

17.30-18.30 uur Boerhaavebad

woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:

Pupillen  en Minipolo

dinsdag 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.30 - 20.15 uurBoerhaavebad

Adspiranten (o 14)

dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 19.00 - 20.30 uurBoerhaavebad

Meisjes (o 16)

dinsdag 19.00 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.30 - 20.30 uurBoerhaavebad

Herenselectie

maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

Heren 3, 4, 5 en 6

maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Dames

dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.30 - 23.00 uurBoerhaavebad

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):

vrijdag 20.30 - 21.30 uur Boerhaavebad

o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99x
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