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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De wereld draait door! Dit is de titel van de
nieuwe show van Youp van het Hek. Ik was
daarbij op woensdag 12 september. Het zou de
bekroning zijn van wat ruim een week daar voor begon als een
marathonzit door mijn eega voor de jacht op kaartjes op de stoep
van de schouwburg. Wat een ontspannen avondje uit had moeten
worden, werd echter voor even een vlucht uit de werkelijkheid van
het WTC drama. Voor even; want Youp zou Youp niet zijn als hij
niet het publiek op de zijn bekende wijze fijntjes weet te
herinneren aan de verschrikkingen van de dag daarvoor in de USA,
die de mensheid voorgoed in twee kampen dreigt te verdelen. De
besognes van een zwemclub uit Haarlem zijn peanuts vergeleken
bij de dramatische gebeurtenissen in de wereld die dagelijks de
headlines van de diverse media halen. Dat was mij altijd al
duidelijk. Maar toch, de wereld draait door en een zwemclub uit
Haarlem levert toch ook een bescheiden bijdrage aan een
samenleving waar mensen ervoor mensen zijn.
Talloze wereldschokkende gebeurtenissen waarvan miljoenen
mensen het slachtoffer werden, zijn in de afgelopen decennia aan
het WTC drama voorafgegaan. Al bijna 60 jaar gaan deze
verschrikkingen min of meer aan ons land voorbij. Wat zijn wij
eigenlijk toch een bevoorrecht volk, dat we zomaar in vrede in
onze multiculturele samenleving naast elkaar kunnen bestaan! De
wereld draait door, maar dit verlet ons niet om dagelijks een
moment stil te staan bij onze medemensen op deze aardse planeet,
die met betrekking tot vrede en veiligheid duidelijk minder
bevoorrecht zijn dan wij.
We kunnen als zwemclub wel degelijk een belangrijke bijdrage
leveren aan de samenleving om ons heen. Het WTC drama heeft
immers de wereld met een schok wakker geschud en wij maken als
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sportclub deel uit van die internationale samenleving. We kunnen
ons nu niet meer verschuilen achter ons luxe en veilige bestaan, ver
weg van alle nachtmerries. De wetmatigheden van ons dagelijks
leventje zijn onder druk komen te staan. Er is een nieuwe dimensie
aan toegevoegd. Een dimensie waarin van een ieder van ons
verwacht wordt om daadwerkelijke aandacht te hebben voor de
echt belangrijke dingen van het leven. Verbeter de wereld en begin
bij jezelf! Wat als een dijk van een cliché geldt, galmt thans als een
uiterst belangwekkende boodschap in de wereldgemeenschap door.
Los van alle ideologieën, normen en waarden die de diversiteit van
de samenleving zo boeiend maakt, maar die haar tevens
polariseert, zullen we daadwerkelijk stelling moeten nemen voor
een maatschappij waarin respect door klinkt voor een menswaardig
bestaan van een ieder op deze aardkloot. Dus Watertrappers, groot
en klein, ongeacht afkomst, ideologie en maatschappelijke positie;
pik de boodschap op en verbeter de wereld door zelf het voorbeeld
te geven binnen het eigen overbekende biotoopje, met al die
heerlijke wetmatigheden die ons zo vertrouwd zijn.

Kunnen we dan wel gewoon over gaan tot de dagelijkse orde en
ons overgeven aan beslommeringen die ons zo bezighouden?
Gezin, school en werk, doch ook vrijetijdsbesteding moeten
immers doorgang vinden en een al te drastische wijziging in ons
leefpatroon wordt niet als wenselijke optie geacht. Het antwoord is
reeds in de vraag aanwezig. Het leven noodzaakt ons om de
dagelijkse orde op te pakken. Willen we overleven, dan kunnen we
immers niet anders. Neem echter wel die nieuwe dimensie, die
uiting geeft aan de echt belangrijke dingen van het leven, op in het
bestaan van alledag. In de kern is het allemaal zo simpel, ook voor
de leden van de zwemfamilie De Watertrappers. We kunnen ons
dus gewoon zoals altijd bezig houden met sportieve
krachtmetingen, trainingsactiviteiten en les methodieken die de
zwemsport eigen is. Een prestatie neerzetten, winnen en verliezen,
vreugde en verdriet, compassie en verwondering, kortom alles wat
sport tot sport maakt kan doorgang vinden, ook bij DWT. De
sportvereniging maakt toevallig deel uit van ons bestaan.
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De wereld draait door! Youp zal dat met al zijn tot nadenken
stemmend relativerend vermogen bevestigen. Ondanks alles heb ik
die woensdagavond na de WTC ramp gelachen om de humor van
die kleine man met z’n eeuwige bretels die zijn publiek een spiegel
voorhoudt dat tot nadenken stemt. Van de bühne van de Haarlemse
stadsschouwburg naar het zwembad aan het Boerhaavepad, is op
papier een kleine stap. In beide situaties kom je mensen tegen die
bewust gekozen hebben om daar aanwezig te zijn. In beide
situaties lijkt het soms dat we langs elkaar heen leven en bewust
met ons eigen leefwereldje bezig zijn. Totdat twee vliegtuigen daar
met een verschrikkelijke klap een eind aan maken. Dan beseffen
we dat we elkaar zo hard nodig hebben. Ik ben blij dat ik DWT’ers
de boodschap van dit besef mag meegeven.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot. G

Informatief

Vast aanspreekpunt.
Voor een veilig en ordelijk verloop van de activiteiten in en rond
het zwembad is het noodzakelijk om een vast
aanspreekpunt te hebben. Hiervoor worden
kaderleden ingezet die op grond van
opleiding en deskundigheid bevoegd zijn om
deze taakstelling op zich te nemen.
De zwembadbeheerders van de bij de SSH
aangesloten zwembaden vinden daarbij een
goede onderlinge afstemming noodzakelijk. Deze
zullen dan ook nauw betrokken worden bij de
protocollering van vaste aanspreekpunten.
Bevoegde kaderleden voor de taakstelling van vast aanspreekpunt
zullen binnenkort door het bestuur benaderd worden.
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Clubhuiswerkgroep.
Zoals u wellicht weet is het bestuur er veel aan gelegen om voor
het beheer van het clubhuis een vaste groep oudere leden te kunnen
inzetten. Deze zullen dan onder meer op de vaste clubavonden bij
toerbeurt de bar runnen. Het bestuur gaat alle “50 plus leden”
hierover 
schriftelijk benaderen. Een vaste pool barmedewerkers is in het
belang van een goede exploitatie van het clubhuis. G

Met bronvermelding.
Bron: Haarlems Dagblad d.d.28-09- 2001.

‘Sportclub van de toekomst biedt kinderopvang’. Met deze
stelling haakt het Haarlems Dagblad in op de nieuwe
ontwikkelingen waar bestuurders van sportverenigingen in de
toekomst mogelijk hun beleid op zullen afstemmen. Deze stelling
en andere vergelijkbare vragen die de nieuwe rol van
sportbestuurders accentueren als; moet er een geregelde
kinderopvang of naschoolse opvang komen bij sportverenigingen,
kan de economie een grotere rol gaan betekenen voor de
Haarlemse sport en hoe moet de toekomstige sportvisie van de
gemeente Haarlem er gaan uitzien, waren onderwerp van gesprek
op de diverse workshops die door Sportsupport Kennemerland
(SSK) eind september werden georganiseerd. De ideeën die daaruit
voortkwamen zijn door het hoofd van sport en recreatie van de
gemeente Haarlem, G. Gerlof als leuk en bruikbare hapklare
brokken gekwalificeerd. De resultaten uit de workshops worden
daarbij benaderd als het succes van de nieuwe opzet om burgers te
betrekken bij de ontwikkeling van een beleidsvisie. Eind januari
2002 komt de nieuwe gemeentelijke sportnota uit, maar in
november moet de afdeling van Gerlof al haar visie klaar hebben.
De huidige sportnota dateert van zeven jaar geleden. Een
duidelijke reden dus om met sportbestuurders, leden van sportclubs
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en andere belangstellenden te debatteren over een aantal aan de
regionale sport gerelateerde onderwerpen.

De workshop “Sportvereniging van de toekomst” leverde
interessante discussies op over onder meer de beschikbaarheid van
kinderopvang bij de sportclub, waarbij sport geen doel op zich
meer is, maar een middel om een bijdrage te leveren aan de
ontwikkelingen binnen de samenleving. Bij een dergelijke visie
moet de sportclub de beschikking hebben over een multi
functionele accommodatie (en op wisselende tijden inzetbaar
(vrijwillig) kader. Bovendien moet samenwerking met andere ook
aan sport gerelateerde organisaties aangegaan worden; noot v.z.
DWT). Een dergelijke sportclub van de toekomst, die gekoppeld is
aan sociaalmaatschappelijke functies, moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Dat is de SSK zich terdege bewust. De SSK bijt
zich vast in de regionale sport en vindt dat bij de politiek (de
ontwikkelingen in de) sport moet gaan leven en dat derhalve de
gemeente middelen daarvoor beschikbaar moet stellen. Het is goed
dat sportmensen mee debatteren over het Haarlemse sportbeleid en
dat de ideeën daaruit voortvloeiend in de nieuwe sportnota
zichtbaar worden. De tien workshops die zijn gehouden leverden
bruikbare informatie op voor de nieuwe sportnota. Het nieuwe
handvat voor het sportbeleid in Haarlem wordt dus mede
gebaseerd op de ideeën van ervaringsdeskundigen. In Meerwijk
Noord is al een project opgestart waarbij sport als middel wordt
gebruikt om sociaal –maatschappelijke doelen van een zelfde
strekking te kunnen uitwerken. Eén multifunctionele
accommodatie voor de buurt, voor school en voor de sport! Dat is
volgens de SSK de toekomst die werkelijkheid moet worden.
Vooral bij de bestuurders die de op traditionele leest geschoeide
sportclub willen behouden zal, omwille van het voortbestaan van
de sportvereniging, een geleidelijke cultuuromslag moeten
plaatsvinden. De verwachting is dat zij zich anders uit de markt
zullen prijzen. G
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Déjà vu.
Door Guus Niehot

Het leek in de middag van de 11  september of de tijd voor evene

stil stond. Er bekruipt je een onwezenlijk gevoel. Als in een shock
toestand ga je over op de automatische piloot. Ik reed die middag
van het werk naar huis met de inslaande vliegtuigen in de Twin
Towers in mijn geheugen gegrift. Ik moest nog langs het zwembad
om bescheiden over de grote clubactie bij de diverse
werkgroepvertegenwoordigers af te geven. Ook daar hing een
onwerkelijke sfeer. De zwemtraining ging door; maar toch! Want
de zin van een zwemtraining en de start van de grote clubactie, valt
in het niet bij het immense leed aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan. Ik zal de rest van mijn leven mij exact mijn
reacties op de verschrikkelijke gebeurtenissen van die dag blijven
herinneren. PSV moest die avond van de UEFA toch de geplande
wedstrijd uit de champions league afwerken en ik ging doodleuk
naar m’n wekelijkse klaverjasavond. Je moet toch wat; nietwaar.

Het lijkt wel of ik mij voor mijn gedrag moet verontschuldigen.
Een déjà vu gevoel van een vergelijkbare orde neemt bezit van
mijn gedachten. De vrijdagavond van de 22  november 1963 reede

ik als gehypnotiseerd op de fiets van mijn huis naar de jeugdsoos.
Er was een dans avond gepland met muziek van voornamelijk
Britse popsterren met de Beatles voorop. Top of the pops dus en
alle ingrediënten voorhanden voor een oergezellig swingend
dansavondje.
Lee Harvy Oswald gooide roet in het eten. Hij besloot om in Dallas
in de staat Texas de razend populaire president van de Verenigde
Staten John F Kennedy, te vermoordden. Weg dansavond. Daar
zaten we met z’n allen, onze gevoelens de vrije loop latend. Hoe
had dit nou in vredesnaam kunnen gebeuren! Toch nog wel de
populaire Britse popmuziek gedraaid; She love you en The hippy
hippy shake. Werd het toch nog een beetje gezellig. Ook toen leek
het achteraf of ik mij voor mijn gedrag moest verontschuldigen.
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Terug naar nu. Kinderen en jongeren voelen zich angstig bij de
onwezenlijke dreigende sfeer die er al weken in de lucht hangt. Bij
mijn generatie komt de sfeer van de koude oorlog weer naar boven.
De nasleep van Dallas toen en New York nu hebben ontzettend
veel met elkaar gemeen. Toen vond ik als recalcitrante tiener
ontzettend veel steun bij mijn maatjes op de jeugdsoos. Samen
verwerkten we het verdriet en lieten we onze gevoelens de vrije
loop.
Ik weet wel zeker dat de zelfverzekerde youngsters van nu bij
DWT, het drama van de 11  september ook samen zullene

verwerken. Want ook daarvoor is de sportvereniging een
toevluchtsoord en een uitlaatklep. November 1963 en september
2001 hebben mij geleerd dat saamhorigheid binnen de gelederen
van een (sport)club een groot goed is, die we tot in lengte van
dagen moeten koesteren. G

Standplaats De Houtvaart.
Door Guus Niehot

Het is stil aan het Houtvaartfront. Je kunt spreken van een
noodgedwongen publiciteitspauze. De direct betrokkenen lijken
hun stellingen te hebben ingenomen en zijn in afwachting van de
resultaten en de daaruit te trekken conclusies, van het
haalbaarheidsonderzoek over behoud van De Houtvaart als
zweminrichting. Gezien de informatie die er op de WEB site van
De vrienden van De Houtvaart te vinden is, worden er denk ik
achter de schermen aardig wat activiteiten ontplooit over
stellingname rond dit onderzoek. Hoewel mevrouw Kroskinki via
een van de Haarlemse sufferdjes laat weten dat ze De Houtvaart
graag wil behouden, mag je in alle redelijkheid afvragen of de
politiek zich nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend
jaar zal branden aan dit heikele onderwerp. De Houtvaart vrienden
hebben het er maar moeilijk mee. Het is ook niet niks als iets wat
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je dierbaar is ondanks je inzet mogelijk toch wordt afgenomen.
Bovendien moet je maar afwachten of op termijn met het behoud
van De Houtvaart als zwembad er weer voldoende bezoekers de
poorten zullen passeren. Maar goed; dat is een zorg van latere
orde.
Gezien de reacties die ik her en der opvang leeft De Houtvaart ook
bij een niet geringe groep leden van DWT. Met name uit de
waterpolohoek klinkt de roep om behoudt van die betonnen
waterbak het hardst. Geluiden als “waar moeten we voortaan met
de zomertraining heen” en nog meer van dat soort opmerkingen
waarin het eigen belang doorklinkt, geven aan dat sluiting van die
bibberbak gevolgen kan hebben voor de voorbereiding op een
nieuw waterpolo seizoen. Ik heb dan ook diverse poloërs in een
heus Houtvaart
T-shirt zien rondlopen. Kitty kan tevreden zijn, als ik vertel dat
binken als Raymond Velthuis mij in hun Houtvaart T shirt met
trots verkondigen dat zij ervoor gaan; en passant het standpunt van
het bestuur afgelopen voorjaar ingenomen, ongemerkt schofferend.
Democratie in optima forma dus, waar Politiek Haarlem nog van
kan leren. Sentimenten rond De Houtvaart leven dus binnen DWT
volop.
Alleen moet ik wel driftig de boer op om geluiden hierover op te
vangen. Ik doe dus nogmaals een dringende oproep aan
rechtgeaarde DWT’ers om mij hun persoonlijke gevoelens,
bevindingen en anekdotes over De Houtvaart toe te zenden, zodat
ik in volgende afleveringen al deze private memories aan de
familie DWT kan voorleggen. G

De Grote Clubactie
Door het petit comité GCA.

Dankzij de geweldige inzet van vooral jonge
DWT’ertjes zal de recordverkoop van Grote
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Clubloten uit het gedenkwaardige jaar 2000 zo goed als zeker
geëvenaard worden. Het is nog even wachten op de laatste
gegevens. Overigens kan de lotenverkoper met het hoogst aantal
verkochte loten een vette bioscoopbon tegemoet zien. Alle
lotenverkopers worden hartstikke bedankt voor hun geweldige
inzet. Hoe bedoel je, met ik heb veel over voor mijn cluppie DWT.
De trekking van de loterij is op donderdag 8 november. U kunt de
trekking vanaf 9 november lezen op de Website van de Grote
Clubactie, te weten: www.clubactie.nl. De trekkingsuitslag kunt u
vanaf 11 november vinden op de kabelkrant en in weekblad De
Haarlemmer. In deze zelfde week is de trekkingsuitslag ook in het
clubhuis te vinden. G

Klazenfestival.
Door Klaas & Co!!

Weet u het nog? DWT
verzorgt de bezoekjes
van St Nicolaas aan het
goedgelovig minivolkje
bij u thuis. Tussen half
november en 5
december kunnen wij
een gegarandeerd
geslaagde
Sinterklaasgevoel
geven, waarover u nog
lange tijd met een
tevreden gevoel op terug kunt kijken. Bent u in voor een
Sintbezoek bij u thuis; neem dan contact op met onze Klazen
coördinator Ebelien Brander. Haar telefoonnummer is: 023-
5248215



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 01:00

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 

voor sluitingstijd 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



  12 De Waterdroppels  

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Speedo voorronde
d.d. 30-09-2001
Plaats: Het zwembad Zaandam te De Slag 2.

1 - 100m rugslag J Minioren 5
Stefan van Rumpt 1:44.41 PR

2 - 100m rugslag M Minioren 5
Milou Zandvliet 1:45.32
Sarah Soumete 1:49.91

3 - 100m schoolslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:39.18
Guney Yerden 1:51.54 PR
Roy Kokkelkoren 1:50.97 DIS

4 - 100m schoolslag M Minioren 6
Anouk IJlstra 2:03.40 PR
Yesim Koycu ZK

5 - 50m vlinderslag J Minioren 4 el
6 - 50m vlinderslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:58.58

7 - 200m wisselslag J Minioren 5
Stefan van Rumpt 3:48.93 PR

8 - 200m wisselslag M Minioren 5
Sarah Soumete 3:41.00 PR
Milou Zandvliet 3:49.23 PR

9 - 100m vlinderslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:35.67 3 PR
Guney Yerden 2:00.68 PR
Roy Kokkelkoren 2:22.88

10 - 100m vlinderslag M Minioren 6
Anouk IJlstra 2:30.39 PR
Yesim Koycu 2:30.39 ZK PR

11 - 100m rugslag J Minioren 4 el
12 - 100m rugslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:50.54 1

13 - 100m vrijeslag J Minioren 5
Stefan van Rumpt 0:01.41 PR

14 - 100m vrijeslag M Minioren 5
Sarah Soumete 1:32.10 PR
Milou Zandvliet 1:36.72

Competitie Deel 1
d.d. 07-10-2001
Plaats: Het zwembad Boerhaavebad te Haarlem.

1 - 4 x 100m vrijeslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 5:00.83 3
Yvette Roozen 1:09.53
Roxsanna Kock
Renée Bosse
Diana Niehot

2 - 4 x 50m wisselslag est J Junioren 4 el
DWT - Estafetteploeg 2:30.09 2
Ersin Kalay 0:39.72 PR
Nick de Lange
Dennis de Graaf
Richard van Eis
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4 - 100m schoolslag M Minioren 6 el
Sarah Soumete 1:51.47 PR
Milou Zandvliet 1:51.75
Sanne Bakuwel 1:53.16 PR
Fien de Vries 1:53.35
Lisa de Vries 1:57.94
Yesim Koycu 2:02.34 PR
Ebru Kalay 2:17.03 PR
Marlike Duzee NG
Anouk IJlstra AA

5 - 100m schoolslag J Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 1:53.11
Wouter van der Bor 1:53.89 PR
Guney Yerden 1:58.54
Yunus Karaca 2:06.67 PR
Ghassan Ibrahimi 2:11.37 PR
Sjoerd de Vries 2:15.34
Stefan van Rumpt ZK

6 - 100m wisselslag M Junioren 2 el
Roxsanna Kock 1:28.33 3 PR
Anouk Rossel 1:30.09 PR
Jody Kokkelkoren 1:35.29 PR
Tessa Wijckmans 1:37.80 PR
Ceyda Karaca 1:41.50 PR
Liora Monas 1:40.82 VB PR
Marieke Fokkema NG

7 - 100m wisselslag J Junioren 2 el
Ersin Kalay 1:26.44 3 PR
Nick de Lange 1:28.65 PR
Richard van Eis 1:38.54 PR
Mark Spierdijk ZK

8 - 50m vrijeslag M Jeugd 2 el
Renée Bosse 0:34.22 2
Diana Niehot 0:34.92
Viki Boviatsis ZK

9 - 50m vrijeslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 0:31.05 1
Richard van Eis 0:34.13 3 PR
Jelle Breeuwer 0:34.75 PR
Nick de Lange 0:35.55
Ersin Kalay 0:36.19

10 - 100m vlinderslag D Senioren/D2

Sabrina Dessens
Viki Boviatsis ZK

11 - 100m vlinderslag H Jeugd 2
Dennis de Graaf 1:15.17 1
Michael de Feber 1:15.29 2 PR
Michiel van Dusseldorp 1:30.21 PR

12 - 100m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 1:24.98 1
RenÚe Bosse 1:33.18

13 - 100m schoolslag H Senioren/H
Eric Veen 1:18.32 2
Bart Elenga 1:19.96
Martin Niehot 1:23.17 PR

15 - 50m rugslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 0:47.53 3 PR
Sarah Soumete 0:49.36 PR
Lisa de Vries 0:51.85 PR
Sanne Bakuwel 0:52.26
Fien de Vries 0:53.98 PR
Yesim Koycu 0:56.77
Anouk IJlstra 1:00.00
Ebru Kalay 1:05.20 PR
Marlike Duzee NG

16 - 50m rugslag J Minioren 6 el
Sjoerd de Vries 0:49.32 PR
Wouter van der Bor 0:50.58
Roy Kokkelkoren 0:50.69
Yunus Karaca 0:58.32 PR
Ghassan Ibrahimi 1:02.03 PR
Guney Yerden 0:52.22 RD PR
Stefan van Rumpt ZK

17 - 100m vrijeslag M Junioren 2 el
Roxsanna Kock 1:21.51
Tessa Wijckmans 1:25.71 PR
Anouk Rossel 1:25.95
Jody Kokkelkoren 1:26.17
Liora Monas 1:30.41 PR
Ceyda Karaca 1:32.51 PR
Marieke Fokkema NG

18 - 100m vrijeslag J Junioren 2 el
Richard van Eis 1:20.17
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Ersin Kalay 1:20.28
Mark Spierdijk ZK

19 - 200m schoolslag M Jeugd 2 el
Renee Bosse 3:26.50 2
Jody Kokkelkoren 3:43.22
Diana Niehot 3:56.29

20 - 200m schoolslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 2:59.58 1 PR
Nick de Lange 3:22.79

21 - 200m vrijeslag D Senioren/D2
Sabrina Dessens 3:06.17 PR
Viki Boviatsis ZK

22 - 200m vrijeslag J Jeugd 2 el
Michael de Feber 2:27.26 1 PR
Michiel van Dusseldorp 2:33.80 3 PR
Jelle Breeuwer 3:00.72 PR

23 - 100m wisselslag D Senioren/D

Yvette Roozen 1:20.76
Roxsanna Kock 1:33.40

24 - 100m wisselslag H Senioren/H
Eric Veen 1:08.47 2 PR
Bart Elenga 1:10.24
Martin Niehot 1:15.81

25 - 4 x 50m vrijeslag est M Junioren 2 el
DWT - Estafetteploeg 2:33.39 2
Tessa Wijckmans 0:39.06
Jody Kokkelkoren
Anouk Rossel
Roxsanna Kock

26 - 4 x 100m vrijeslag est J Jeugd 2 el
DWT - Estafetteploeg 4:51.20 2
Michael de Feber 1:06.71 PR
Nick de Lange
Richard van Eis
Dennis de Graaf

Meerkamp 1
d.d. 14-10-2001
Plaats: Het zwembad De Waterlelie te Aalsmeer.

1 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Eric Veen 1:01.58
Dennis de Graaf 1:02.33 PR
Michael de Feber 1:07.20
Nick de Lange 1:14.76 PR
Ersin Kalay 1:18.74
Richard van Eis 1:18.91
Mark Spierdijk ZK

2 - 50m schoolslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 0:40.74 PR
RenÚe Bosse 0:43.42 PR
Sabrina Dessens 0:44.54 PR
Liora Monas 0:46.45 PR
Tessa Wijckmans 0:46.94 PR
Jody Kokkelkoren 0:47.41 PR
Diana Niehot 0:47.85 PR
Ceyda Karaca 0:48.12 PR
Ayse Sevim NG

Anouk Rossel NG
Roxsanna Kock ZK

3 - 100m schoolslag J Minioren 6 1990 el
Roy Kokkelkoren 1:55.23
Guney Yerden 1:56.37
Stefan van Rumpt 1:59.04
Wouter van der Bor 1:59.19
Ghassan Ibrahimi NG

4 - 50m vrijeslag M Minioren 6 1990 el
Milou Zandvliet 0:40.37 PR
Sarah Soumete 0:40.54 PR
Anouk Ijlstra 0:44.70 PR
Fien de Vries 0:45.25
Yesim Koycu 0:48.13 PR
Marlike Duzee 0:58.05 PR

5 - 50m schoolslag J/M Minioren 4 1992 el
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Lisa de Vries 0:55.46
Yunus Karaca 0:56.39 PR
Ebru Kalay 1:04.84
Sjoerd de Vries 1:07.21
Nadia du Fosse NG

6 - 100m vlinderslag H Senioren/H
Eric Veen 1:12.56
Dennis de Graaf 1:13.93
Michael de Feber 1:19.09
Ersin Kalay 1:33.77 PR
Richard van Eis 1:58.82
Nick de Lange 1:44.57 VE
Mark Spierdijk ZK

7 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:04.52
RenÚe Bosse 1:14.99
Sabrina Dessens 1:22.95 PR
Tessa Wijckmans 1:27.33
Anouk Rossel 1:27.33
Diana Niehot 1:28.58
Jody Kokkelkoren 1:29.16
Ceyda Karaca 1:30.22 PR
Liora Monas 1:34.07
Ayse Sevim NG
Roxsanna Kock ZK

8 - 100m rugslag J Minioren 6 1990 el
Stefan van Rumpt 1:43.98 PR
Roy Kokkelkoren 1:51.30 PR
Wouter van der Bor 1:53.44 PR
Guney Yerden 1:52.68 RD PR
Ghassan Ibrahimi NG

9 - 100m schoolslag M Minioren 6 1990 el
Sarah Soumete 1:49.84 PR
Milou Zandvliet 1:51.03 PR
Yesim Koycu 2:04.43
Anouk Ijlstra 2:08.31
Fien de Vries AA
Marlike Duzee SM

10 - 100m vrijeslag J/M Minioren 4 1992 el
Sjoerd de Vries 1:36.68 PR
Lisa de Vries 1:42.54 PR
Ebru Kalay 1:48.94 PR
Yunus Karaca 1:50.48 PR

Nadia du Fosse NG

11 - 50m rugslag H Senioren/H
Eric Veen 0:33.47 PR
Dennis de Graaf 0:36.06 PR
Michael de Feber 0:36.16 PR
Nick de Lange 0:42.04
Richard van Eis 0:46.09
Ersin Kalay 0:39.85 RD
Mark Spierdijk ZK

12 - 100m wisselslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:16.02 PR
RenÚe Bosse 1:25.03
Sabrina Dessens 1:31.19 PR
Diana Niehot 1:31.92
Anouk Rossel 1:35.54
Jody Kokkelkoren 1:37.61
Ceyda Karaca 1:40.68 PR
Tessa Wijckmans 1:41.60
Liora Monas 1:45.10
Ayse Sevim NG
Roxsanna Kock ZK

13 - 50m vlinderslag J Minioren 6 1990 el
Stefan van Rumpt 0:51.72 PR
Wouter van der Bor 1:04.28 PR
Guney Yerden 0:52.82 VC PR
Roy Kokkelkoren 1:05.95 VC
Ghassan Ibrahimi NG

14 - 100m wisselslag M Minioren 6 ‘90 el
Sarah Soumete 1:41.82 PR
Milou Zandvliet 1:43.80
Yesim Koycu 2:04.71 PR
Anouk Ijlstra 1:57.84 VC PR
Marlike Duzee
Fien de Vries AB

15 - 8 x 25m vrijeslag est J/M Minioren 6
1990 el
DWT - Estafetteploeg1 2:36.52
Milou Zandvliet
Roy Kokkelkoren
Sarah Soumete
Sjoerd de Vries
Fien de Vries
Guney Yerden
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Marlike Duzee
Wouter van der Bor

16 - 8 x 25m vrijeslag est D/H Senioren/D
DWT - Estafetteploeg1 1:58.28
RenÚe Bosse
Richard van Eis
Viki Boviatsis
Michael de Feber
Roxsanna Kock
Dennis de Graaf
Sabrina Dessens

Eric Veen

DWT - Estafetteploeg2 2:15.42
Ceyda Karaca
Nick de Lange
Jody Kokkelkoren
Mark Spierdijk
Tessa Wijckmans
Ayse Sevim
Liora Monas
Ersin Kalay

J-REZ
(leszwemcommissie)

Daar zijn we weer. Deze maand al weer een stukje van de J-Rez.
Er is wat onduidelijkheid over de naamsbekendheid van ons
vandaar de verduidelijking tussen haakjes. 
Naar aanleiding van het leszwemmen 2 zaken. Allereerst zijn wij
op zoek naar ouders die het misschien leuk zouden vinden om bij
ons zwemles te gaan geven. Deze enthousiastelingen zullen dan
opgeleid en begeleid worden door onze ervaren mensen. Voor
inlichtingen hierover kunt u zich bij onze voorzitster Sanja van
Dijk (tel. 5312898) wenden.
Het volgende punt heeft betrekking op ouders die hun kinderen
helpen bij het aan- en uitkleden. Er zijn wat klachten gekomen dat
er vaders in de dameskleedhokken komen en moeders in de
herenkleedhokken. Wij verzoeken u dan ook dringend dat vaders
de kinderen in de herenkleedhokken helpen en  moeders in de
dameskleedhokken.
Ook hebben wij op 13 oktober een herfstactiviteit voor de kinderen
gehad. Deze was zeer geslaagd, alleen het aantal deelnemers viel
wat tegen.
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In ons vorige stukje hebben wij het Sinterklaasfeest aangekondigd.
Echter werden wij gebeld door de Sint dat hij 1 december
onmogelijk bij ons langs kan komen. Vandaar dat wij in overleg
met de Sint besloten hebben om ons feest een week te vervroegen.
Dus het Sinterklaasfeest vind plaats op zaterdag 24 november.
Hou de strooifolder in de gaten. G

Synchroonzwemmen
Door: Nicole

Wedstrijden zijn er dit seizoen nog niet geweest, dus voorlopig heb
ik nog geen uitslagen. Wel zijn er een aantal andere dingen te
melden: 

Sinds het begin van dit seizoen hebben we gelukkig weer een
complete werkgroep. Deze bestaat uit Arda Hendriks, Bob Jansen,
Anita Kruiswegt, Nanny Roubies, Bianca Dweelaard, Wendy
IJlstra  en Paula Lommerse. De werkgroep zal zorgen voor het
organiseren van wedstrijden, het verzorgen van de badpakken voor
de muziekwedstrijden en de nieuwjaarsshow en voor het
organiseren van andere leuke dingen zoals samen eten met kerst of
een feestje aan het einde van het seizoen.

Ingrid doet dit jaar de cursus synchroonzwem trainster A. Eerst
wilde ze meedoen aan de korte zomercursus, maar deze ging
helaas niet door. Gelukkig is er dit jaar wel een normale cursus
waarvoor ze nu iedere maand (geloof ik) een zaterdag naar Zeist
gaat. Aan het einde van dit seizoen wordt Ingrid dus helemaal
officieel synchroonzwemtrainster!
 
Dit seizoen is er weer een Nieuwjaarsshow en wel op zaterdag  12
januari 2002. Elke vereniging uit Noord-Holland mag 10 minuten
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vullen. Wat er in die 10 minuten gebeurt mag iedere vereniging
helemaal zelf weten. Zo mag je bijvoorbeeld een aantal korte
nummers laten zien, maar je mag ook één lang nummer maken.
Gewoontegetrouw hebben wij voor de laatste mogelijkheid
gekozen omdat we het veel leuker vinden om met zijn allen één
lang nummer te zwemmen dan om in groepjes losse nummers te
zwemmen. Bovendien is het ook nog goed voor de conditie, want
je wordt er hartstikke moe van om meer dan 30 zwemsters
hetzelfde nummer te leren. Met iedereen die mee wil doen zullen
we zwemmen op een muziekstuk dat wij ‘Zomercarnaval’ hebben
genoemd. Tot nu toe doen er 31 zwemsters mee, waaronder alle
synchroonzwemsters, Bianca, Mariska en Ingrid. De laatste keer
dat ik er was heb ik al ijverig geprobeerd Marcel, Ruud, Wouter en
Kitty zo ver te krijgen dat ze mee zwemmen, maar dat is tot nu toe
niet gelukt. Misschien kunnen jullie ze nog zo ver krijgen, dus
vraag het maar iedere week even aan ze! Uiteraard zijn oud-
synchroonzwemsters ook van harte welkom en verdere iedereen
die dapper genoeg is om mee te zwemmen (die dan natuurlijk wel
een paar zaterdagen en zondagen mee moeten trainen).  
Op zaterdag 12 januari wordt het nummer dan 2 keer gezwommen
in zwembad de Wilgenhoek in Purmererd tijdens een ongeveer 2 ½
uur durende show, een keer ‘s middags en een keer ‘s avonds. Het
publiek bestaat uit ouders, familie, buren, vrienden, bestuursleden,
officiële genodigden en alle anderen die belangstelling hebben.
Hoe het precies gaat met toegangskaarten en dergelijke weet ik
niet, maar dat horen jullie vast nog wel van Paula. Meestal is er
vroeg in de middag de gelegenheid het nummer al een keer in het
zwembad te oefenen zodat iedereen kan wennen aan het podium en
het (extra brede) zwembad. Alles bij elkaar is het voor de
zwemsters en
zwemmers een lange dag, maar wel heel gezellig! G
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Van de polocommissie

Een vast punt op onze maandelijkse
polovergaderingen is de vraag: “Wie
schrijft het stukje?” En aangezien er in
een jaar meer maanden zitten dan mensen
in de polocommissie, is het vrij logisch dat we
allemaal meer dan 1 keer de eer hebben dit stukje te
schrijven. Toch gebeurt het mij elke keer weer dat ik in de
herfstmaanden iets leuks moet gaan verzinnen. Nou is het zo dat de
herfstmaanden niet mijn meest favoriete maanden zijn, aangezien
het dan koud is, veel waait en voornamelijk heel erg veel regent.
En daar hou ik niet zo van. Doe mij maar veel zon en warmte…..
Een voordeel van die saaie lange herfst avonden is dat je een goede
reden hebt om maar veel in het zwembad te gaan zijn. Daar is het
in elk geval niet koud!
En in het zwembad kun je dan zelf actief bezig gaan; bijvoorbeeld
zwemmend-, poloend- of misschien zelfs
synchroonzwemmenderwijs. Maar je kunt ook de tijd doorbrengen
met het kijken naar de actieve bezigheden van andere mensen. Op
zaterdagavond kun je dan helemaal je hart ophalen, want dan
wordt er meestal lekker veel gewaterpolood. Als je het een beetje
goed uitzoekt kun je eerst een wedstrijd van de aspiranten of de
heren-jeugd zien, en daarna 3 wedstrijden uit de bondscompetitie;
namelijk dames 1 en heren 1, gevolgd door heren 2. De avond
wordt dan afgesloten door een van de overige teams, zoals
misschien wel dames 2 of heren 3. En als dat dan allemaal is
afeglopen, worden in het clubhuis uiteraard de overwinningen
gevierd, of de teleurstellingen vergeten…

Voor iedereen die zelf polo-ed is dit natuurlijk allemaal al wel
bekend, maar misschien is het leuk voor de mensen die binnen
DWT een andere sport beofenen om het ook eens mee te gaan
maken. En andersom natuurlijk ook; het kan voor poloers ook wel
eens leuk zijn om te kijken bij wedstrijden van de andere sectoren.
Kan je eindelijk zien waarom die meisjes op dinsdagavond de hele
tijd
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onder water zitten en 6 keer achterelkaar hetzelfde muziekstukje
oefenen. Tijdens het kijken naar een wedstrijdzwem-wedstrijd kom
je er misschien wel achter waarom die mensen het zo nodig vinden
om een uur lang alleen maar baantjes te gaan zwemmen en heel
hard proberen om 1honderste van een seconde sneller te
zwemmen………….
Maar goed, eerlijk gezegd ben ik zelf eigenlijk ook niet iemand die
vrijwillig op mijn vrije zondagmiddag alsnog naar het zwembad
gaat, maar ik denk wel dat het leuk of goed zou zijn als dat meer
zou gebeuren. Gewoon om een beter inzicht te krijgen in hoe DWT
het als club doet in de andere sectoren, of gewoon om te zien hoe
het eraan toe gaat bij de ‘anderen’.

Rest mij nu nog om iedereen veel succes te wensen met de
komende wedstrijden e.d. En natuurlijk met de narigheid van de
herfst en de komende winter!

Dana

Uit het Haarlems dagblad

24 september
Dames 1 - bekerwedstrijd DWT - SG/DONK 5-9
De Haarlemse vrouwen speelden een goede wedstrijd. Sandra
Roosen maakte vanaf de midvoorpositie het eerste doelpunt,
Janique Gerrits Jans scoorde uit een overtal situatie. De laatste
periode werd ingegaan met een achterstand van 5-4. Sabine
Roozen benutte een strafworp, enigszins tegen de verhouding in
maakten de gasten nog vier doelpunten.

1 oktober
Dames 1 DONK/GZC 3 - DWT 1 1-3
Verdedigend zat het goed in elkaar volgens coach Ben Willemze.
Aanvallend stonden paal en lat nogal eens in de weg, maar ook lag
de keepster van de Goudse vrouwen vaak op de juiste plek.
Antoinette Wigman had de eer om het eerste doelpunt op
bondsniveau te maken voor DWT. Sandra Roosen en Marjolijn
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Verbruggen volgden haar voorbeeld.
 
Heren 1 GZC - DWT 7-5
De eerste periode was door discutabele beslissingen van de
scheidsrechters funest voor DWT. De 4-0 achterstand bleek niet
meer te overbruggen en het vertrek van Michael Woolthuis met
zijn derde persoonlijke fout bracht het team van coach Koos Ruiter
verder in de problemen. 

8 oktober
Dames 1 DWT - Alkemade  3-1
Het team van Ben Willemze kon de hooggespannen verwachtingen
van het publiek waarmaken bij de eerste competitiewedstrijd in
eigen bad. Sabine Roozen maakte er 1-0 van via een strafworp en
Marjolijn Verbruggen verdubbelde de score. Verdedigend werd er
sterk gespeeld. Geen van de vijf overtalsituaties werd benut door
de gasten. Roselijn Verbruggen stelde de punten definitief veilig
door voor 3-1 te tekenen.

Heren 1 DWT - 'T Y  5 - 5 
'Man of the match was zonder enige twijfel Thijs Weustink. Hij
maakte er vier in de spannende wedstrijd. Halverwege leek de
thuisploeg in het zand te moeten bijten, toen er een 1-4 stand op
het scorebord stond. Maar DWT hervond zich in de laatste periode.
Uit een man-meer-situatie werd drie minuten voor tijd de
gelijkmaker gemaakt. Daarna was er nog een aantal kansen op de
volledige winst, maar de mannen uit Amsterdam hielden stand.

15 oktober
Heren 1
‘Michael Woolthuis maakt winnend doelpunt DWT’
In de derde klasse stond de eerste derby van het seizoen op het
programma. De mannen van DWT wonnen met de magere score
van 2-1. Het winnend doelpunt kwam van de hand van Michael
Woolthuis. Hij liet NVA/HHC in de eigen Planeet achter met een
kater.
Er werd een echte derby gespeeld met veel publiek op de kant.
Marvin van Opzeeland scoorde uit een overtalsituatie 1-0 in de
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eerste periode. In de tweede vijf minuten netto speeltijd was het
DWT-keeper Teun Weustink, die Ronnie Westerhoven met een
pass op maat bediende. De laatste maakte de snelle tegenaanval af
met een stootbal. Daarna werden de gasten met de rug tegen de
muur gezet, maar acties van Serge Schoberer en Leo van
Overmeeren troffen geen doel. Ook Raymond Velthuis miste een
boogbal op NVA/HHC-keeper Jeroen van de Berg en zal de
traditionele schuld snel in moeten lossen bij zijn DWT-
medespelers. Begin derde periode had Frank Reimert de bal bij het
uitzwemmen voor NVA/HHC en trok de thuisploeg de goede lijn
door. Er werd aan beide kanten veel tijd genoemen voor de aanval.
De gastheren vonden iedere keer hetzelfde probleem op hun weg:
Teun Weustink. In de slotseconden maakte Woolthuis er 1-2 van
uit een man-meersituatie.

Wedstrijdwijzigingen

Dames 1 speelt op 10 november om 19.00 uur i.p.v. 17.30 uur
tegen Alliance. De verzameltijd voor deze uitwedstrijd wordt
daarom 17.30 uur i.p.v. 15.00 uur.
Heren 2 speelt op 10 november om 18.45 uur i.p.v. 19.45 uur  uit
tegen ZWV/NEREUS. De verzameltijd wordt 17.15 uur.

Opgelet GEEN training op !!!!!

Zondag 4 november voor de aspiranten.

Zondag 18 november voor heren-jeugd en 

dames 2,3 en 4 in de planeet.

Nieuwe spelregels en instructies
Hieronder staan enkele besluiten die onlangs zijn genomen door de
bond voor waterpoloscheidsrechters (BVWS) en die van
toepassing zijn voor zowel scheidsrechters als spelers van DWT. 
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Spelregelwijzigingen
• De witte cap mag nu ook gekleurd zijn. Er moet wel

voldoende onderscheid zijn met de andere capkleur en met
de rode keeperscap

• De grensrechter heeft geen vlaggen meer. (Grensrechters,
grensrechters... wie zijn dat ook al weer?)

• Ook spelers op de bank kunnen nu een rode kaart krijgen.
De gele kaart (waarschuwing) kan alleen aan een coach
gegeven worden.

• Verlenging van de wedstrijd: v——r de eerste verlenging
wisselen de ploegen van speelhelft, in de rust van de
verlenging wisselen de scheidsrechters van helft. Slechts
van toepassing bij wedstrijden waar een beslissing moet
vallen.

Instructies
• Een foute pass moet niet beloond worden; dus niet fluiten

voor een gewone overtreding als de pass niet goed is.
• Agressief spel bestraffen met UMV.
• Een eventuele badmuts onder een witte cap moet wit zijn

en onder een blauwe cap blauw.
• Er moet niet onnodig gefloten worden. Laat de actie

doorgaan; dit betekent dat er niet voor een gewone fout
gefloten moet worden als die het spel niet beïnvloedt.

• Niet te snel fluiten voor bal onder water (zie boven, is ook
een gewone fout).

• Ook niet voor een contra-fout fluiten, als het spel er niet
door wordt beinvloed. 

• Zware fouten moeten altijd bestraft worden; ook aanvallers
bij bijvoorbeeld het langstrekken tijdens een contra.

• Een tegenstander kan ook door het lichaam onder water
worden geduwd (U20), ook al heeft de achterliggende
verdediger beide armen omhoog.
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Baddienst en achter het tafeltje

Zaterdag 10 november Randy en Swanny

Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

D3.JB2 DWT De Dolfijn 18.30 Jaco, Ton

NH.D2 DWT 4 DWT 3 19.15 Randy, Robbert

D3.H4B DWT 3 De Dolfijn 2 20.00 Merel, Joyce, Tera

Zaterdag 17 november Teun

Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.A2A DWT Heerhugowaard 18.30 Eddy, Teun

B.D2A DWT 1 Dexxon BZ&PC 1 19.15 Robin, Stefan, Paul S.

B.H3C DWT 1 KZC 1 20.00 Susan, Roselijn, Dana

B.HR2B DWT 2 Dexxon BZ&PC 3 20.45 Susan, Roselijn, Dana

NH.D2 DWT 3 Hoorn 2 21.30 Michael, Franciska

Zaterdag 24 november Sandra

Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

D3.JB2 DWT Bright-DAW 18.30 Hayo, Ronnie

B.D2A DWT 1 AZSC 2 19.15 Frank, Ted, Lodewijk

B.H3C DWT 1 De Meerkoeten 1 20.00 Yvette, Mariska, Martine

B.HR2B DWT 2 Rapido Õ82 3 20.45 Yvette, Mariska, Martine

D3.H4B DWT 3 Bright-DAW 3 21.30 Sandra, Sabine, Paul S.

Zaterdag 1 december Mieke en Jessica

Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.A2A DWT Rapido Õ82 18.30 Mieke, Jessica

NH.D2 DWT 3 Rapido Õ82 3 19.15 Mieke, Jessica

NH.D2 DWT 4 VZV 1 20.00 Maaike, Anje

NH.H1 DWT 4 VZV 3 20.45 Merel, Joyce, Tera

NH.D2 DWT 2 Heerhugowaard 1 21.30 Jasper, Richard
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Gefeliciteerdé! 

2 november Wietske Voorhoeve Minipolo
8 november Maaike Stam Dames 3
9 november Mitch Bakker Minipolo
12 november Lisa van Dijck Minipolo
13 november Jeroen van Emmerik Heren 3
16 november Chris Visser Heren 1 (isinternationaal

aan het gaan)
19 november Anouk IJlstra Dames 4
22 november Remon van der Velde Heren 4
24 november Lisette de Boer Dames 2
25 november Wilfred Zwart Heren 3

Uitslagen

Voor tweewekelijkse uitslagen en standen van je team per e-mail
stuur je een mail naar polocommissiedwt@hotmail.com. Je
ontvangt dan voortaan ongeveer eens in de twee weken de
uitslagen en standen. Natuurlijk blijven die ook te bezichtigen op
het prikbord in het geheel vernieuwde clubhuis. En in het clubblad
natuurlijk.

22 september 

Heren jeugd DWT - HOORN 10 - 6

Doelpunten: Raymond 3, Marcel 2,

Randy, Robbert , Freek, Emiel  en

Terry 1

Heren 5 DWT - DE HAM 4 - 15

Doelpunten:  Rob, Lex, GŽ en Jeroen

Heren 3 DWT - DJK-ZAR 7 - 5 

Doelpunten: Pim 3, Herman en Bert 2

Dames 1 DWT - GZC/DONK 5 - 9

(bekerwedstrijd)

Doelpunten:  Sandra, Janique, 

Marjolijn , Antonette en Sabine

29 september

Heren 5 DWT - ALLIANCE 11 - 5

Doelpunten: Patrick 5, Rob 4, Jeroen 2

Heren 4 DWT - ALLIANCE 5 - 3 

Doelpunten: Cor, Arthur, Reint, Luc en

Richard
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Adspiranten o. 14 DWT -

ALLIANCE 1 - 30

Doelpunt: Maarten

Dames 2 DWT - HOORN 16 - 0

Doelpunten: Ebelien 4, Lisette en

Franciska 3, Joke 2, Merel, Mieke,

Jessica, en Tera 1

Heren 1 GZC - DWT 7 - 5 

Doelpunten: Ronnie 3, Eddy en Pieter-

Paul 1

Dames 1 GZC - DWT 1 - 3 

Doelpunten: Antonette, Sandra en

Marjolijn

Heren 2 Bright-DAW - DWT 9 - 6

Doelpunten: AndrŽ 3, Paul 2 en Frank

1

30 september

Heren jeugd De Amstel-DWT 1 - 16

Doelpunten: Raymond 7, Marcel 4,

Terry en Freek 2, Remco 1

6 oktober

Heren 4 DWT - Alliance 3 - 7

Doelpunten:  Cor, Remon en Arthur

Heren 2 DWT - GOuwestaete6 - 7

Doelpunten: Pim en Paul 2, Marc en

AndrŽ 1

Heren 1 DWT - ÕT Y 5 - 5 

Doelpunten:  Thijs 4, Ronnie 1

Dames 1 DWT - ALKEMADE 3 - 1

Doelpunten: Sabine, Marjolijn en

Roselijn

Asp. o.14 DWT-WZ&PC 1 - 21

Doelpunt: Maarten

13 oktober

Heren 1 NVA/HHC - DWT 1 - 2

Doelpunten: Ronnie en Michael

Heren 5 DWT - EDVO 6 - 6

Doelpunten: Raymond 2, Rob, Martin,

Lex en Patrick 1

Dames 3 - Dames 2 4 - 7

Doelpunten D3: Anje en Anita 2

Doelpunten D4: Martine enEbelien 2,

Lisette, Karina en Jessica 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G
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De Euro komt eraan. 
Door: Bart Wever.

Vanaf 1 januari 2002 is het dan zover en kunnen wij er dus niet
langer omheen: de Euro wordt dan ons wettig betaalmiddel.
Officieel kan je dan nog een aantal weken met gulden en euro
betalen en daar zullen vele Nederlanders dan ook uitgebreid
gebruik van maken. Vele supermarkten en grote winkelketens
zullen aparte gulden-euro omwisselkassa's maken. Kassa's met
twee muntsoorten is immers geen doen. Je krijgt guldens en dan
moet je teruggeven in euro's. Als caissière zou je je meteen
spontaan ziek melden, en om overspannen barmedewerkers te
voorkomen: het volgende verzoek. 
Vanaf 1 januari vragen wij u om in het clubhuis alleen maar met
euro's te betalen. Het is voor een klein clubhuisje als het onze geen
doen om guldens aan te nemen en terug te geven in euro's. Dus als
u naar het clubhuis komt, ga dan eerst even naar de flappentap en
betaal uw koffie, biertje of frisje met de nieuwe munten. Oh ja, net
als nu met gulden: 200 en 500 euro hebben we niet van terug. 

Namens de bar commissie en alle barmedewerkers alvast
bedankt.G

Van de bar commissie
Door: Ronnie Westerhoven, Vice - voorzitter bar commissie

Eindelijk is het seizoen echt weer begonnen, inmiddels hebben we
alweer een echte clubavond op zaterdag achter de rug. Het was een
groot succes, mede te danken aan de escapades van dames 2 en een
enkele dames 4. Daarnaast was "harde kern" natuurlijk ook
aanwezig om één à twee consumpties te nuttigen. Nu de
verbouwing grotendeels achter de rug is, begint iedereen langzaam
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maar zeker te wennen aan de nieuwe inrichting. De komende tijd
zal er echter wel het één en ander gebeuren. Momenteel is de bar
commissie bezig met de aankleding van het clubhuis. Immers, alle
lijstjes met foto's, versierseltjes e.d. moeten weer komen te hangen,
die zorgen toch voor de eigen aankleding van DWT.
Toch wil ik namens de barco's een oproep doen aan de mensen die
achter de bar ingeroosterd zijn op vrijdag en zaterdag. KIJK IN
HET POLOBOEKJE WANNEER JE VERWACHT WORD
ACHTER DE BAR TE STAAN!! In het boekje staat zo'n heel
mooi roostertje waar je dit kan zien. Op vrijdag begint de bardienst
om 19:15 en op zaterdag om 17:45. Daarnaast zal er weer een
barmedewerkersavond komen, nu vastgesteld op 14 november.
Hierover wordt nog nader bericht, maar probeer er alvast rekening
mee te houden.

Mijn inspiratie is nu wel zo'n beetje tot nul gedaald, dus ik laat het
hierbij. Heb je nog vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ze aan:
barcommissiedwt@hotmail.com

Tot in het clubhuis! G

Gefeliciteerd.
Ik wilde graag de vereniging feliciteren met de geslaagdheid van
de nieuwe inrichting van het clubhuis. Kosten nog moeite zijn
gespaard om deze bar tot werkelijkheid te maken.
Met het nieuwe plafond is er meteen een sfeervolle uitstraling
gekomen in het clubhuis en de bar zelf ziet er erg gelikt uit, ook
achter de bar is het nu goed vertoeven omdat er gezorgd is voor
een verhoging zodat je niet aan de vloer blijft plakken. Zo te zien
heeft iemand zich enorm ingezet voor een efficiënte bar indeling
en de uitvoering ervan.
De wijzigingen aan het elektra zit helemaal snor, al die
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stopcontacten voor de diverse apparaten verplaatsen en bijmaken 
en de wijzigingen van licht, het is vast een hele klus geweest. Ook
is de bar een klein metertje naar achteren gegaan en dat betekend
dat de waterleiding; afvoerleiding en elektraleiding zijn verplaatst,
want die komen uit de betonnen vloer. En dan nog die vloer, die
ligt er heel netjes bij, er zit achter de bar zelfs een afvoer put zodat
na allerlei feesten en partijen het vuil zo de put in kan zonder dat
het een kliederboel wordt. Ook in de keuken hebben er nog enige
kleine wijzigingen plaats gevonden.
Dus bij deze gefeliciteerd met een goed resultaat:
• “Dubbel A” voor het maken van de bar; kast en plafond.
• Café “de lift” voor de indeling van de bar.
• “De Vilder en Wijnands” voor het elektra.
• “Tegel Centrale Haarlem” voor de vloer. 
• “IJmondia” voor het boren van de gaten in het beton.
• De leden van de “barcommissie” voor de ondersteunende taken

en voorbereidende werkzaamheden.
• Het bestuur voor de zeer gewaardeerde opdracht.
Veel plezier met het vernieuwde clubhuis. G

Offensief informatief met een
voorzet
Door: Jeroen van Emmerik.

Zo nu klim ik even persoonlijk, als lid, in de pen of liever gezegd
in de laptop, want er hebben in de zomerstop enkele rigoureuze
veranderingen plaats gevonden die te maken hebben met de
inrichting van het clubhuis.
Ik heb wederom (ook No 7) het stukje “informatief…” en “een
voorzet van…” gelezen en lees hierin dat het bestuur (stichting) 
een nieuwe bar, een nieuwe barcommissie en inrichting heeft
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geregeld, nu moet ik zeggen dat de nieuwe opzet van het clubhuis
goed is gelukt, eerlijk is eerlijk, want er waren van te voren nogal
wat negatieve stemmen, dit eigenlijk door de wijze waarop de
vorige bar is gerealiseerd, maar daar wil ik niet verder op in gaan
gezien dit een ander bestuur is.
Nu lees ik ook hierin dat het bestuur zichzelf nogal wat krediet
geeft over de realisatie van het nieuwe clubhuis, nu ben ik van
mening dat de barcommissieleden veel meer recht hebben op dit
krediet, want zij waren diegene die er elke dag waren en alles
hebben voorbereid zodat alle bedrijven en vrijwilligers, die hun
medewerking hebben verleent, in goede banen werden geleid.
Je kunt je, als zichzelf serieus nemend bestuur, er niet met het
zinnetje “een welgemeende dankzegging aan een ieder die een
steentje heeft bijgedragen is wel op zijn plaats!” mee van af maken
en vervolgens beginnen over het plafond in het zwembad, maar
doe dan ook een dankzegging, gooi het op tafel, doe er wat mee en
laat het niet alleen bij die woorden.
Ik voel mij als lid dus geroepen om hierbij de barcommissie en alle
verdere vrijwilligers bedanken voor al hun tijd en inzet die zij
hebben gedaan tijdens deze verbouwing, we praten hier niet over
een paar dagen, maar zeg gerust een paar weken. Zij zijn degene
die al hun vrije tijd en vakantie hebben opgeofferd om het clubhuis
te maken wat het nu is. Er is door hun ontstellend veel werk verzet
en dat zonder dat zij er voor betaald wilden worden, zo gezegd uit
“club liefde”, maar naar mijn mening mogen wij hun op onze
knieën danken dat zij het voor het begin van dit seizoen voor
elkaar hebben gekregen, dus ere wie ere toekomt, bravo mensen,
wat moet de vereniging zonder jullie. Wilt u ook een woord van
dank geven of juist niet? Doe het gerust via de kopijbus in het
clubhuis of direct aan de barcommissie via hun eigen @-mail.
BEDANKT !!!

P.S. er is ondertussen een stilzwijgend dankjewel door het bestuur
geuit richting de barcommissie dmv een horeca-bon. G
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Zondagochtend 12.00 uur...
Door: Mieke, Patricia, Lisette, Merel en Tera 

Een aantal mensen tracht te blijven drijven in het water. Anderen
rennen met hun badpak nog op hun knieën en de mascara van die
(wilde) nacht onder hun ogen het zwembad in. Na een kwartier
lang smachtend te hebben gekeken of het doel niet uit de grond zou
verrijzen, gingen we het toch maar zelf opbouwen. 10 minuten
later kregen we het koud en besloten om dan toch maar in
beweging te komen. Na 4 banen te hebben gezwommen, kwam
Bart met de bevrijdende mededeling dat hij moest poepen
(zondagsritueel). He he, eindelijk even rust, we gingen er bijna aan
onderdoor. Toen kwamen de ballen in het water. We voelden een
klimaatverandering, het was ineens een stuk warmer...ah daar was
Bart. De geurende dampen kwamen ons tegemoet. We zetten de
training voort, maar aangezien dat niet lukte, besloot Bart zelf in
het water te duiken en als een kraanvogel al staande op een pillon
als 7- meter aanduiding te functioneren. Bart z'n inspiratie kwam
verder tot uiting in de volgende oefening. Probeert u voor te
stellen; er vliegt een bal door de lucht en schiet 'm uit de lucht.
"Maar Bart, we hebben toch geen geweren in het water?!" U
begrijpt zelf: dit werd helemaal niets. Bart zag het geheel met ons
niet zitten en besloot toen maar een volleybaloefening uit te
proberen. Dit leidde wederom tot niets. Dit is niet helemaal waar;
onze lachspieren hebben door deze oefening een goeie work-out
gekregen. Na nog wat oefeningen te hebben gedaan, was het
eindelijk half 2. Op naar de snackbar!!! Want de calorieën (alle
twee) die we er net afgesport hebben moeten er natuurlijk ook weer
aangegeten worden. We willen toch zeker niet het risico lopen om
slank te worden! Onder het genot van het meditatieve geluid van
de koelkast en de slagroomautomaat (die was leeg, want het
slagroomseizoen was afgelopen ("we wisten niet dat slagroom aan
een boom groeide") maar dat doet er even niet toe, laten we het
centraal houden) zaten we moe maar voldaan te schransen. De
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calorieen vlogen om onze oren. Al erotisch likkend aan het
hoerenijsje met discodip, kwamen we met het briljante idee om een
stukje te schrijven voor het clubblad. Dit is het resultaat van een
uur lang brainstormen. We hopen dat u er net zo van heeft genoten
als wij. Dames 2 en 4; dit wil je toch niet missen?!! Dit is het
vroege opstaan meer dan waard!

Nu lijkt het allemaal dat er op zondag nooit serieus getraind wordt,
maar niest is minder waar. Deze training was een cadeautje van
Bart, omdat we de andere trainingen goed ons best hadden gedaan
(toch Bart?!?). De zondagstraining is wel werken, maar ook is er af
en toe tijd voor gezelligheid. Bart, bedankt voor de trainingen en
ga zo door!!

p.s. Het badwater helpt goed tegen hoofdpijn en mascara dat nog
onder de ogen zit. G

De Pen
Door: Terry

Hallo allemaal zo als jullie hebben gezien heeft Eddy mij de pen
gegeven daar ben ik erg blij om ik zal wel ff wat schrijven over
mijn niet lange geschiedenis maar wel zeer leuke bij DWT tot nu
toe. Nou het begon allemaal vorig jaar toen. ik hier kwam. maar
daar ging nog het ene vooraf. Eerst woonde ik in voorschoten daar
heb ik 3 jaar op waterpolo gezeten. toen ging ik naar Haarlem
verhuizen en ik besloot op voetbal te gaan dat leek me wel wat
uiteindelijk niet maar goed dat doet er niet toe. En ik was wel eens
bij mijn broer en mijn zus wezen kijken en toen besefte ik dat ik in
het water hoorde en niet op het land. Mijn  broer en mijn zus
bevestigde dat weer, want zij vertelde hun tot dusverre hun
ervaringen en het leek mij wel wat. 
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en ik heb er nog geen spijt van want het team is gezellig en de
mensen buiten het team zijn ook super gezellig. We gaan vaak wel
iets leuks doen dat staat me erg aan.
Maar nu moet ik me de vraag gaan stellen die al de andere vragen
overbodig maakt wie zal ik de pen eens geven????
Nou ik weet het niet het leek me wel leuk om hem aan JESSICA te
geven want daar kan ik altijd wel mee lachen maar ze is ook erg
serieus. dus nu ga ik jullie verlaten en hopen dat iedereen nog beter
gaat spelen dan ze al doen en heel DWT kampioen wordt. en ik ga
JESSICA veel succes wensen met het schrijven. en de groetjes aan
iedereen. G

Bomenbingo
Door: Herman

Zaterdagmiddag gingen we naar het
bos. Daar gingen we een
speurtocht lopen met onderweg
vragen en opdrachten. Ik zat in het
laatste groepje en vroeg aan Johan
wanneer we bomenbingo gaan
doen. Dat gaan we een andere keer
doen zij hij. Daarna gingen we naar
het clubhuis en daar kregen we
limonade en een lollie. 
Toen mochten we schilderen en
tekenen, ook gingen we zeven. Dan leg je een boomblad op een
blaadje en dan met een tandenborstel met een zeef daar boven. Dat
was leuk. Ook gingen we nog met eikels en kastanjes dingen
maken. Het was een hele leuke middag. Volgende keer kom ik
weer. G
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En wat nu?!
Door: Jeroen van Emmerik

Ja, wat nu, ik heb een leuke titel maar nog geen stukje met goede
inhoud. Maar daar is nu verandering in gekomen. Gezien er nogal
wat tumult is rond de inrichting van het clubhuis en de vrijwilligers
in het algemeen bij DWT, ben ik mij gaan concentreren op de
stukjes die geschreven zijn door de vertegenwoordiger van het
bestuur en dus de voorzitter. Ik heb dus inderdaad gezien dat er een
leuke inrichting is aangebracht maar ik vraag mij af waarvan?
Heeft de vereniging zoveel liggende gelden? Ik hoor rond mij dat
menige vereniging moet fuseren omdat het financieel niet op
zichzelf kan staan en DWT zet binnen tien jaar twee bars neer.
Voor de toekomst volgens de voorzitter, hij hoopt op meer aanwas
van leden en een grotere sportaccommodatie in en om het
Boerhaave terrein. Hij volgt de ontwikkelingen nauwgezet, maar
anticipeert er alvast op dat alles door gaat. Hoewel het nog ideeën
van de gemeente zijn heeft hij er vol vertrouwen in, nou ik
persoonlijk dus niet, kent u het verhaal van een tunnel of brug bij
de Vondelweg naar de Waarderpolder? Dat is ook in een idee
stadium. Nu weet ik toevallig dat het dit stadium ongeveer al vanaf
1965 heeft, dus wie geeft mij garanties dat het idee rond het
Boerhaave terrein wel door gezet word binnen tien/twintig jaar, u
meneer de voorzitter? 
Denk het niet. Als daar in de toekomst een grotere financiële omzet
vandaan moet komen denk ik dat de toekomst van DWT erg
wankel staat. Ook die meer leden vind ik een marketing zet, wie
zegt dat er meer leden komen als Haarlem als stad niet kan groeien,
je kan meer leden krijgen maar dan moet je volgens mij een
dependance hebben in Getsewoud/Floriande of zelfs Hoofddorp.
Uit Haarlem alleen lukt het je niet tenzij je dus fuseert met
NVA/HHC of zo, maar dat doen wij als DWT natuurlijk niet. En
waar wilt u die meer leden eigenlijk kwijt? Zo te merken in het
Boerhaavebad want dat ligt aan des Schalkwijks dreven. De rest
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van Haarlem telt niet mee, dus ook de hele ploeg in de PLANEET
niet, want dat ligt in Haarlem noord. Of betekend het dan toch een
contributie verhoging komende jaarvergadering.
Om meer leden te krijgen is een “open deur” politiek helemaal
geen gek idee, leden binnen halen omdat je zo toegankelijk bent.
Laat ze dan ook mee praten zoals een goed “poldermodel”
voorschrijft, want je mag wel wat zeggen hier, maar je mag er niet
over meepraten. Dat was duidelijk bij de inrichting van het
clubhuis wat het bestuur ( stichting) heeft geregeld.
Met een fondsen en sponsering beleidsplan kan je ook uit de
kosten komen voor advies kunt u de kennis van Gert-jan
Wassenaar en Paul Koets gebruiken. Zij hebben dit zo’n tien jaar
geleden ook al gedaan en toen het eruit zag dat het ging lukken,
heeft het toenmalig bestuur het de nek omgedraaid omdat zij
waarschijnlijk vonden dat zij de eer moesten opstrijken en niet
degene die het uitgevoerd hadden (zo is dit bestuur niet, toch?).
Ik begrijp ook dat de huidige bar commissie maar tijdelijk is en dat
u als bestuur liever een paar oudjes op vrijdag en zaterdag avond
achter de bar zet. Die vinden de muziek te hard; te lelijk en te
luidruchtig, ook wordt er te veel gezopen of te veel geschreeuwd
en tot twaalf uur open want tijd is tijd. Ja dat zal een goede zet zijn
voor de bar omzet en dus de inkomsten van de vereniging, of geef
ik nu een lesje economie?
Maar hoe dan ook zal de omzet er beter uit gaan zien, die van Pim
welteverstaan!
Nu dan de vrijwilligerskwestie. U bent de weg al aardig aan het
plaveien voor een paar beroepskrachten binnen de vereniging.
Waar worden die nu weer door betaald?
Als u als bestuur wat meer dankbaarheid toont ten opzichte van de
bestaande vrijwilligers binnen de vereniging komen er wellicht
meer, je weet maar nooit. Ja vroeger was alles beter. Toen werd je
nog gewaardeerd als vrijwilliger en niet als de normaalste zaak van
de wereld behandeld. Zo gaat het gevoel van de Senden beker in
zijn geheel verloren als je zo af en toe jezelf afvraagt wie hem
allemaal hebben gekregen en wie er volgens velen recht op hadden,
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maar die zichzelf afzijdig houdt en niet zichzelf op de borst klopt
over wat die wel gedaan heeft en dat van de daken brult, zodat die
beker hem/haar toekomt. Dus vindt je het gek dat er een te kleine
groep mensen bestaat die zichzelf als vrijwilliger in de loop der
jaren hebben aangemeld.
Dan hebben we ook nog de uitlatingen met betrekking  tot het
zwembad de Houtvaart, het gaat niet om het feit dat het als
zwembad nooit iets op zal brengen. Het is nog het enige buitenbad
in de regio, je weet wel zo’n bad met gras, waar je op een mooie
zomerse dag lekker kunt zwemmen en een beetje rondhangen. Kan
iemand mij dan vertellen waar je als jongere dan terecht kunt in
een buitenbad, het sportfondsenbad “Schalkwijk” en natuurbad
“Velserend” zijn niet meer dus waar nu heen dan? Dat is het idee
achter het behoudt van het zwembad “de Houtvaart”.  Als je het
nog nooit direct op de vrouw af hebt gevraagd moet je niet zo
denigrerend doen over iemands passie, ik vind het zeer onbeleefd
wat u hier heeft neergezet.
Nee meneer Guus, ik kan mij niet helemaal vinden in hetgeen u in
dit blad laat publiceren, ieder zijn of haar mening. Maar we leven
gelukkig in een vrij land. G
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Wij van heren 1
Door: de hofschrijver.

Na een aantal wedstrijden gespeeld te hebben blijken wij ook dit
nieuwe seizoen die ‘gele’ weer aardig rond te kunnen ballen. Zo
hebben wij een glorieuze overwinning behaalt op stadsgenoot
NVA/HHC en nog wel in die plaswarme badkuip van een Planeet.
Tevens hebben wij van, naar ‘t IJgen zeggen, promotie kandidaat ‘t
IJ een punt afgesnoept zodat die nu nog maar moeten afwachten of
ze het nog wel gaan halen. Wij lopen precies synchroon met ons,
door Koos uitgezette, punten schema. 
Zoals u merkt is het competitie eindstand gereken al weer in alle
hevigheid losgebarsten. Wij hebben ons zelf ondertussen al weer
aardig naar de bovenkant van de middenmoot gerekend.

Helaas staan wij nu bijna klaar voor een paar zondag/rustdag
wedstrijden die altijd lastig winnend af te sluiten zijn. Zeker als die
anderen vergeten zijn zich in het zaterdag avond kroeggewoel te
begeven zodat alleen wij weer last hebben van een ‘zondag is niet
voor inspanning’ gevoel. Maar misschien is er tegenwoordig in
Weesp ook een uitgaansgelegenheid later open dan 10 uur zodat
alles weer in evenwicht is. Wie weet!

Nog even het laatste nieuws:
Onze leden samenstelling is reeds nu al weer enigszins gewijzigd:
Chris de globetrotter is back from the world en probeert nu zijn
immense trainings achterstand in te halen. Hup Chris!

PS (Weer alleen voor heren 1)
Wedstrijdregel 1 Een gemist boogje kost één rondje bier plus voor

straf niet naar de Lift.
Wedstrijdregel 2 Drie P’tjes is stoer en goed voor het verkrijgen

van één rondje bier. G



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

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

Secretaris: 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
Clubhuis : 023 - 5 400 777
Voorzitter: Bart Wever

Edward Jennerstraat 102
2035 ER   Haarlem
tel. 023 - 5 33 44 94

Agenda: Ingrid Lommerse
tel. 023 - 5 49 21 12

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

tel. 023 – 5 33 08 57
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023 - 5 31 28 98
P. Hoenderdos
tel. 023 - 5 84 05 67

Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Mr. Cornelisstraat 69
2023 DE  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
Secretaris  P. Lommerse

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

Zwem uren

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m

3
T. v. Giezen tel 023-5370099

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad

T.v. Giezen tel.023-537 00 99

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uurClubhuis
zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 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:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurBoerhaavebad
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