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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Allereerst wil ik u allen hierbij een voorspoedig
nieuwjaar toewensen! Ik geef toe de toon van deze
nieuwjaarswens klinkt wel wat formeel, maar een
beetje formeel gedrag kan in deze tijd van
herbezinning op normen en waarden immers geen kwaad. Want alle
goede voornemens ten spijt, zijn we toch snel geneigd om ons eigen
leefpatroon aan de ander op te leggen.
Laat ik echter niet somberen, maar uitgaan van de goede wil der
mensheid om er iets moois van te maken. Goed; 2002 is amper
begonnen, of de verwarring slaat al een beetje toe. Of moet ik het
weemoed noemen. Laat me duidelijk zijn, ik heb niets tegen de euro!
Maar toch, die vertrouwde gulden is mooi op de schroothoop belandt.
Weg met het duppie, heitje, joetje, geeltje, bankje en de rooie rug.
Op de markt is de gulden nooit meer een daalder waard, mag ik dan
ook een beetje weemoedig zijn? Met het verdwijnen van de gulden is
onze taal meteen ook een stuk armer geworden. Het begrip
armoedeval krijgt er evenwel een nieuwe dimensie door. Ja, ja; 2002,
het dringt nu werkelijk tot mij door dat we met de millenniumwissel
in een geheel nieuw tijdperk zijn terechtgekomen.

Verwardheid doet dus zijn intrede in ons dagelijks leven. Ik heb
meelij met de neringdoenden. Zij zijn immers de spil in de omslag
van gulden naar euro. Je zal toch maar caissière bij ’s lands grootste
kruidenier zijn. Dan hebben onze tafeldames toch maar een makkie.
Ach wat heet een makkie in een stad waar door een megabouwput in
de infrastructuur al tijdenlang een verkeersinfarct van ongekende
omvang plaats heeft, zodanig dat polowedstrijden geen doorgang
vinden om dat de tegenstander de weg kwijt raakt en hooguit in de
Planeet terechtkomt. En dat in een tijd waarin de digitale
polowedstrijd duidelijk nog toekomstmuziek is.
Verwardheid als je leest dat er ook nog een Dames 4 is die ook
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gehoord willen worden. Ja, ja Tera; gelijk heb je, kom maar op voor
je team. En prompt wordt je in de uitslagen vermeldt. 
Verwardheid omdat Gé Luttikhuizen ogenschijnlijk gelaten
constateert dat het met de deelname van DWT-ers aan de
langebaanwedstrijden maar droevig gesteld is. Maar ja, verslagen in
december lezen over open waterwedstrijden die de afgelopen zomer
hebben plaatsgehad is nu niet bepaald bevorderlijk voor mijn
voorstellingsvermogen over buiten zwemmen in de winter en het tast
wel degelijk mijn inprenting en korte termijngeheugen aan. Ik sta
evenwel volledig achter het pleidooi van Gé!
Verwardheid omdat een trouwe deelneemster van het Late uur,
Mariëtta Sieraad, niet meer in ons midden is, waarmee we maar weer
eens geconfronteerd worden met de betrekkelijkheid van het leven.
Onze drukdoenerigheid wordt hiermee weer duidelijk in de juiste
verhouding gezet. Ons aller deelneming gaat uit naar de naaste
verwanten van mevrouw Sieraad.

Kunnen we ons vizier toch wel op de nabije toekomst richten? Ik
denk van wel. De olympische winterspelen in Salt Lake City naderen.
De spelen die voor altijd verbonden zullen zijn met de gebeurtenissen
van 11 september 2001. En wat te denken van het Oranjehuwelijk
van de eeuw op 02-02-02. Ook deze voor Nederland blijde
gebeurtenis zal door menigeen afgewogen worden met het Argentinië
van een kwart eeuw geleden. Met de winterspelen die volkeren met
elkaar verbind en het Oranjehuwelijk krijgt de toekomst wel een
nieuwe kans en dat vind ik goed nieuws. De weemoed en de
verwarring worden daarmee in de juiste ver-houdingen
teruggebracht. Ook bij DWT kan men met een gerust gevoel de
toekomst invulling geven. Een nieuw jaar dus met een schone lei
aangevangen. We zullen al die vertrouwde gezichten weer
tegenkomen. En dat geeft best een fijn gevoel. Sportief succes met
oog voor elkaar zij u allen toegewenst. Het zij fijntjes opgemerkt dat
ik het niet kan nalaten om formeel af te sluiten.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot. G
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Met bronvermelding.
Bron: Uitkrant (Haarlems Dagblad) d.d. 22-11-200.

In Het Nederlands Sport Museum in Lelystad loopt tot eind januari
een tentoonstelling die de bijzondere betrekkingen door de eeuwen
heen laat zien van de leden van het huis van Oranje met het
fenomeen ‘sport’. Oranje en de sport kunnen in deze tijd gezien
worden als een natuurlijke twee-eenheid in de verbondenheid van het
volk met de monarchie en de populariteit van de sport als nationaal
bezit. De relatie tussen de Oranjes en de sport is innig te noemen. Zo
treden zij op als beschermheren- en vrouwen van diverse
sportorganisaties, stellen zij prijzen beschikbaar en zijn zij prominent
aanwezig bij sportmanifestaties waar Nederland duidelijk
internationaal van zich doet spreken. Bovendien laten de Oranjes in
de praktische zin van de sportbeoefening ook van zich spreken. Wie
even in zijn geheugen graaft, ziet die dekselse Willem Alexander
weer als Heer van Buren de finishlijn van de Elfstedentocht aan de
Leeuwarder Bonkevaart passeren. De oudste zoon van Beatrix is toch
al een doorzetter; hij liep zes jaar later ook de marathon van New
York. Weliswaar niet in een tijd om over naar Huis ten Bosch te
schrijven, hij deed het echter toch maar mooi.

Moeder Beatrix heeft een minder tot de verbeelding van het volk
sprekend sportief verleden. Zij is overigens een fervent
wintersportliefhebster en in de tijd dat onze koningin nog de bij-
naam prinses glimlach, droeg sprong ze met haar paard geregeld over
niet al te hoge hekjes.
Nee dan haar vader prins Bernard; van jongs af aan was hij een
allround sportman die elitaire sporten beoefende zoals tennis, golf
(het ijzer van zijn putter draagt heel chique een olifantskopje) skiën,
polo, rally rijden en sportvliegen. Kortom een indrukwekkende rij
sportieve bezigheden waarmee de corresponderende sportbonden
zeer verguld zijn. Sport, zo begrepen de Oranjes al vroeg, staalt niet
alleen de spieren, het is ook een manier van zich aangenaam
verpozen. Het is bovendien van invloed op het imago van het
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koninklijk huis, terwijl in vroeger tijden onder meer stadhouder
Willem van Oranje de vader des vaderlands (1533-1584),
Prins Maurits de stedenbedwinger (1567-1625) en met name
stadhouder Willem III (1650-1702) al door hadden dat met
sportbeoefening ook politiek voordeel behaald kan worden.

Het meebeleven van grote sportevenementen komt niet alleen voort
uit eigen gewin, maar wordt ongetwijfeld ook gevoed door oprechte
interesse. Koningin Beatrix is verzot op paar-densport. Ze ontbreekt
dan ook zelden op het Concours Hippique in Rotterdam. Wie zich
laat doordringen wat Oranje deed en doet voor de sport moet ook de
zaak eens omdraaien. Wat deed de sport voor Oranje? Veel
vertegenwoordigende nationale teams dragen een oranje outfit. Dit
symboliseert de verbondenheid van en met de Oranjes. En dat wordt
versterkt als in de buurt van het erepodium een hossende prins van
Oranje even hard mee juicht als het gemene volk van brood en
spelen. Gezien zijn pure sportachtergrond zal Willem Alexander
oprecht gezonde interesse tonen voor het olympisch dames
hockeyteam en zal hij eerlijk mannelijk meedenken en opveren bij
het Nederlands (voetbal)elftal. Wij gunnen die jongen wel zijn
verzetje en de kans om even uit het protocol te breken. Hij weet
echter als geen ander dat zijn manier van optreden zeker pure
goodwill oplevert voor zijn eigen zaak. En dan is hij ook nog een
vooraanstaand lid van het IOC. In zijn strijd om de titel ‘populairste
lid van het Oranjehuis’ moet hij nu al Maxima voor laten gaan,
terwijl die pas vanaf 2 februari 2002 officieel toetreed tot dit illuster
gezelschap Een troost, vanaf die datum vormen ze een unieke twee-
eenheid en zullen ze ex aequo met stip op de eerste plaats staan. G

Déjà vu.
Door: Guus Niehot

Januari is zo’n maand waaraan maar geen eind lijkt te komen. De
feestdagen zitten er weer op, de laatste restjes van de kerst en
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jaarwisseling worden achteloos terzijde geschoven, Sint Salarius lijkt
met de noorderzon vertrokken te zijn en het blijft kwakkelen met de
winter. Een beetje sportbond houdt een winterstop en ook daarna lijkt
het maar niet op gang te willen komen. Waar zijn ze de winters
gebleven met ijzige stormen, tig graden onder nul, bloemen op de
ramen en schaatsplezier met koek en zoopie op de stadsgrachten.
Geen sportbond die het aandurfde om een winterstop in te voeren. Ik
zie mezelf nog wel staan, op de tribune bij Haarlem. Het veld
sneeuwvrij gemaakt, waarna 22 atleten een bijna onmogelijke poging
deden om een spel te spelen dat door de omstandigheden in de verste
verte weinig tot niets met voetbal te maken had. En koud dat je het
had op die vermaledijde tribune, waar de wind er nog een schepje
bovenop deed om van jou een wandelende vrieskist te maken. Je zou
weten dat het winter was! Ard en Keessie vertoonden hun kunsten op
buitenbanen, alleen Sjoukje deed het binnen, en wij deden het
dunnetjes over met auto’s op het IJsselmeer.

Is januari daarom tegenwoordig zo’n lange maand. Voor een beetje
winterpret zijn we immers aangewezen op surrogaatoplossingen als
kunstijsbanen en indoorskihallen met hooguit een verzetje tijdens een
onverwachte glijpartij op het wonderbaarlijke zoabasfalt in de file.
Ik vind het toch maar niets die voetballoze zondagen met
uitzendingen van Studio Sport over schaatsen, skiën en bobsleeën uit
landen waar het wel stevig wil winteren. Je raakt er toch maar mooi
dat erwtensoepgevoel mee kwijt. Nee, met een beetje kou zijn we al
van slag. Met de grootste moeite verlaten we wakker gemaakt door
de wekservice, ons door de elektrieke deken voorverwarmde bedje,
om buitengekomen met een schok te ervaren dat onze tere handjes
met het autoruitkrabben geweld wordt aangedaan. Je moet wel met
de auto, want de spoorwegen laten het bij 3 graden onder nul
namelijk al afweten. Gelukkig kent DWT bijna geen
ochtendtrainingen meer, want dat kunnen we ons grut in die barre
kou toch niet aan-doen! Met een beetje geluk brengt ma je met de
tuut (= automobiel) naar de middagtraining, tot het na twee daagjes
winteren weer gelukkig boven nul is.
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Ach, eerlijk gezegd mis ik die ouderwetse winter niet echt. Een
maandje geen voetbal op de buis is te overzien en je komt bovendien
aan je relatie toe. En met jongens als Wennemars en die belegen
Rintje zit je toch ook bij de centrale verwarming op het puntje van de
stoel. Even na half januari begint de polocompetitie weer en dan is
het ook bijna weer Sint Salarius.
Het lijkt of het ’s avonds iets lichter wordt. Er wordt weer fanatieker
getraind voor alweer een persoonlijk record en in de verte gloort de
krokusvakantie, de olympische winterspelen en de dag van Maxima
en Willem Alexander. Wat gaat de maand januari toch verduveld snel
voorbij zeg! G

Standplaats de Houtvaart.
Door: Guus Niehot

Met de verwijzing naar de website van de Houtvaart in het vorige
clubblad wordt natuurlijk een beroep gedaan op de gezonde
nieuwsgierigheid van lezers dezes artikelenreeks, zo ook mijn
nieuwsgierigheid. Ik moet zeggen dat de vrienden van, met deze
website aardig aan de weg timmert. Er is deze belangengroep dan
ook veel aan gelegen om de Houtvaart met name voor de geëigende
recreatieve doeleinden open te houden. Samen met andere
belanghebbenden doen zij er alles aan om de gemeente over de streep
te trekken. Maar ondanks de positieve signalen zijn er nog de nodige
hobbels te nemen voor het sein “brand meester!” gegeven kan
worden. Met politieke besluitvorming alleen ben je er namelijk nog
niet. Met de provincie als kritische beheerder van het zwembad zal
menig verbaal robbertje de punten en komma’s nog van plaats doen
veranderen. Kortom, we zijn er nog niet.

Maar goed; met de Haarlemse politiek stadhuisbreed in de plus en
met de publieke opinie op de hand, heeft de vrienden van de
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Houtvaart toch meer lucht gekregen. En juist de publieke opinie
wordt via de website bestookt met informatie. De vrienden laten er
geen gras over groeien. Het verhaal over behoudt van de Houtvaart is
goed doortimmerd. In deze volgorde laten ze uitgebreid de culturele,
sociale- en sportieve functie van het monumentale zwembad aan de
orde komen. Met verwijzing naar het Olympisch stadion en het
Zuiderbad in Amsterdam en paviljoen Zonnestraal in Hilversum die
als monument uiteindelijk min of meer hun oorspronkelijke functie
kunnen behouden, hebben de vrienden natuurlijk een punt met de
status van monument van het gebouw. Deze succesvolle voorbeelden
vormen uiteraard een duidelijke houvast. Er wordt heel slim een
beroep gedaan op het historisch karakter van de enig overgebleven
zwemtempel oude stijl in en om het Haarlemse. Haarlemmers zijn
daar namelijk best gevoelig voor. Kijk maar naar de opschudding die
de bouwplannen in het Raaks gebied teweegbrengen onder de
oprechte Haarlemse mug.
Met de verwijzing naar ‘Forum’, een denktank van het ministerie van
VROM, die aangeeft dat plaatselijke overheden en sportverenigingen
zich sterk zouden moeten maken voor het behoud van sportclubs en
sportaccommodaties in de wijk, wordt politiek Haarlem fijntjes aan
deze als belangrijk geachte meningsvorming herinnert aan hun
verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de buurtgebonden
bevolking. En de sociale geografie leert dat het voorzieningenniveau
op dit terrein in deze omgeving niet bepaald uitbundig te noemen is.
De erfenis van Augustinus Antonius Sprenger, die met goedkeuring
van de gemeente in 1874 een badinrichting opende in het Zuider
Buiten Spaarne, moet door de tijd genomen natuurlijk altijd een
vervolg hebben. De overheid zal daarin best verantwoordelijkheid
blijven nemen, ook in de toekomst. Het blijft echter altijd een spel
van prioriteiten, belangenafstemming en het alge-meen nut, in de
besluitvorming voor openbare voorzieningen als bijvoorbeeld een
openlucht-zwembad. De vrienden van de Houtvaart hebben het er
maar druk mee. De tijd zal het leren of juist hun zwembad,
opgeknapt en wel, een blijvertje zal blijken te zijn in het gemeentelijk
voorzieningenniveau. G



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
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Kringwinterkampioenschappen 2001
d.d. 25-11-2001
Plaats: Het zwembad Hoornsevaart te Alkmaar.

4 - 100m wisselslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:25.21 PR

5 - 100m vrijeslag M Jeugd 1
Viki Boviatsis 1:04.20

6 - 100m wisselslag J Junioren 2
Ismail Erkan ZK

6 - 100m wisselslag J Junioren 3
Dennis de Graaf 1:12.06

10 - 100m vrijeslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:14.13

11 - 100m wisselslag M Jeugd 1
Viki Boviatsis 1:14.18 PR

12 - 100m vrijeslag J Junioren 2
Ismail Erkan ZK

12 - 100m vrijeslag J Junioren 3
Dennis de Graaf 1:06.01

Sprintwedstrijd
d.d. 02-12-2001
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam.

1 - 50m vlinderslag M Minioren 6 el
Lisa de Vries 0:56.70 PR

2 - 50m vlinderslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 0:38.39 2 PR
Sjoerd de Vries 1:01.18 VC PR

3 - 50m vlinderslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 0:33.78 2 PR
Diana Niehot 0:37.18 PR
Renee Bosse 0:37.65 PR
Roxsanna Kock 0:44.29 PR
Tessa Wijckmans 0:44.32 PR
Anouk Rossel 0:45.27 PR
Sabrina Dessens 0:46.51 PR
Ceyda Karaca 0:48.83 PR

4 - 50m vlinderslag H Senioren/H

Eric Veen 0:30.25 PR
Dennis de Graaf 0:32.09 2 PR
Michael de Feber 0:34.11 PR

5 - 50m rugslag M Minioren 6 el
Fien de Vries 0:50.08 PR
Maranka Breed 0:51.32 PR
Yesim Koycu 0:52.26 PR
Nadia du Fosse 1:02.78 PR
Ide Hendriks 0:59.91 RF PR

6 - 50m rugslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 0:39.61 1 PR
Sjoerd de Vries 0:50.51 3
Yunus Karaca 0:54.44 PR
Martijn Rutgers 0:52.46 RD PR
Guney Yerden 0:54.15 RF
Wouter van de Bor NG
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7 - 50m rugslag D Senioren/D
Diana Niehot 0:41.11 PR
Roxsanna Kock 0:42.97
Tessa Wijckmans 0:47.94
Liora Monas 0:49.54 PR
Lisanne Rutgers 0:50.30 PR
Milou Procee 0:47.66 RD PR

8 - 50m rugslag H Senioren/H
9 - 50m schoolslag M Minioren 6 el
Fien de Vries 0:49.76 PR
Maranka Breed 0:52.25 PR
Lisa de Vries 0:55.40
Yesim Koycu 0:56.06 PR
Ide Hendriks 0:58.33 SL PR
Nadia du Fosse 1:00.74 SL PR

10 - 50m schoolslag J Minioren 6 el
Martijn Rutgers 0:51.83 PR
Wouter van de Bor 0:53.20
Guney Yerden 0:54.35
Yunus Karaca 0:56.74

11 - 50m schoolslag D Senioren/D
Sabrina Dessens 0:43.13 PR
Renee Bosse 0:43.51 3
Ceyda Karaca 0:46.60 PR
Liora Monas 0:47.31
Anouk Rossel 0:48.24 PR
Lisanne Rutgers 0:48.55 PR
Milou Procee 0:51.04 PR

12 - 50m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 0:33.99 1 PR
Michael de Feber 0:38.16 PR

13 - 50m vrijeslag M Minioren 6 el
Fien de Vries 0:42.90

Maranka Breed 0:43.33 PR
Lisa de Vries 0:47.18
Yesim Koycu 0:49.53
Ide Hendriks 0:55.39
Nadia du Fosse 1:04.38 PR

14 - 50m vrijeslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 0:33.79 PR
Sjoerd de Vries 0:42.97
Guney Yerden 0:43.74 PR
Wouter van de Bor 0:44.96
Yunus Karaca 0:47.28 PR
Martijn Rutgers 0:48.81 PR

15 - 50m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 0:29.62 1 PR
Renee Bosse 0:33.91
Roxsanna Kock 0:35.03
Diana Niehot 0:35.17
Sabrina Dessens 0:36.26 PR
Anouk Rossel 0:37.05 PR
Tessa Wijckmans 0:38.42 PR
Ceyda Karaca 0:40.27
Liora Monas 0:41.74 PR
Milou Procee 0:41.86 PR
Lisanne Rutgers 0:42.29 PR

16 - 50m vrijeslag H Senioren/H
Eric Veen 0:26.75 PR
Dennis de Graaf 0:28.43 PR
Michael de Feber 0:30.48 PR

19 - 100m wisselslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:15.46 1

20 - 100m wisselslag H Senioren/H
Eric Veen 1:09.50

NK
d.d. 07-12-2001
Plaats: Het zwembad de thermen te alphen a.d rijn.
2 - 400m vrijeslag Meisjes Jeugd 1 el
Viki Boviatsis 4:43.61  PR
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NK
d.d. 08-12-2001
Plaats: Het zwembad de Thermen te Alphen a.d Rijn.

1 - 800m vrijeslag Meisjes Jeugd 1 el
Viki Boviatsis 9:45.55  PR

Speedo Instroom
d.d. 09-12-2001
Plaats: Het zwembad De Horst te Heerhugowaard.

1 - 25m vrijeslag J/M Minioren 2 el
Nadia du Fosse 0:29.07 PR

2 - 50m vrijeslag J Minioren 4 el
Yunus Karaca 0:47.13 PR

3 - 50m vrijeslag M Minioren 4 el
Ebru Kalay 0:46.07 PR
Mincke IJlstra 1:02.07 PR

6 - 50m vrijeslag J Minioren 6
Ghassan Ibrahimi 0:43.85 PR

7 - 50m vrijeslag M Minioren 6
Maranka Breed 0:40.68 PR
Ide Hendriks 0:48.94 PR

8 - 25m vlinderslag J/M Minioren 2 el
Nadia du Fosse 0:27.49 1 PR

9 - 25m vlinderslag J Minioren 4 el
Yunus Karaca 0:25.46 2 PR

10 - 25m vlinderslag M Minioren 4 el
Ebru Kalay 0:25.31 3 PR
Mincke IJlstra 0:35.12 PR

13 - 100m wisselslag J Minioren 6
Ghassan Ibrahimi 1:57.64 PR

14 - 100m wisselslag M Minioren 6
Maranka Breed 1:48.69 PR
Ide Hendriks 2:01.20 PR

Speedo voorronde
d.d. 09-12-2001
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam.

1 - 100m vrijeslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:13.92
Roy Kokkelkoren 1:35.70
Wouter van de Bor 1:36.47 PR

2 - 100m vrijeslag M Minioren 6
Fien de Vries 1:33.28 PR

3 - 100m schoolslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 2:17.60

4 - 100m schoolslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:55.52 PR

6 - 50m vlinderslag M Minioren 5
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Sarah Soumete 0:46.52 PR
Milou Zandvliet 0:47.07 PR

7 - 200m wisselslag J Minioren 6
Wouter van de Bor 3:44.83 PR
Roy Kokkelkoren 3:56.86 PR
Tim de Vries 3:10.25 DIS PR

8 - 200m wisselslag M Minioren 6
Fien de Vries 3:56.74 PR

9 - 100m wisselslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 1:50.18

10 - 100m wisselslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:50.47 PR

12 - 100m schoolslag M Minioren 5
Milou Zandvliet 1:47.83 PR
Sarah Soumete 1:48.72 DIS PR

13 - 100m rugslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:33.34
Wouter van de Bor 1:47.87 PR
Roy Kokkelkoren 1:53.46

14 - 100m rugslag M Minioren 6
Fien de Vries 1:50.50 PR

15 - 100m vrijeslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 1:35.75

16 - 100m vrijeslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:42.85

Van de polocommissie

Uit het Haarlems dagblad

19 november
Dames 1
DWT – BZ&PC 5-2
‘Vrouwen DWT winnen wonder boven wonder van BZ&PC’
Coach Ben Willemze vond het een wonder dat zijn vrouwen de
wedstrijd wisten te winnen. Maar liefst negen keer werd er een
Haarlemse speelster uit het water gestuurd en het team kreeg twee
strafworpen tegen. Roselijn Verbruggen maakte twee doelpunten, en
Yvette Roozen was in vorm.
DWT-KZC 6-7
Van twee kanten was het een sportieve wedstrijd met goed
aanvallend waterpolo. Via 3-2 werd het halverwege 4-5 voor de
mannen uit Beverwijk. Aan het eind van de derde periode was de
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eindstand al bereikt. Het lukte de Haarlemmers in de resterende
speeltijd niet te scoren. Ook niet toen een speler van de Beverwijkers
een persoonlijke fout kreeg.

26 november
Dames 1
DWT – UZSC 2 3-4
Doodziek is coach Ben Willemze van het onnodige verlies tegen
UZSC 2. Slechts tien seconden voor het einde van de wedstrijd werd
de winnende treffer gemaakt,, terwijl DWT de hele tijd domineerde.
Na de derde periode (1-1) had de wedstrijd al gespeeld moeten zijn.
Door onnodige fouten kwam DWT uiteindelijk met 3-2 achter.
Sabine Roozen scoorde 3-3, wat ook de eindstand leek te worden.
Het mocht niet zo zijn.
En vanaf de kant stonden de heren van heren 1, het eerste dus, zich al
warm te draaien, hetzij in hun fraaie oranje StudioEU-truien, hetzij
bij die witte jongen met die bril. Toen zij te water gingen, gebeurde
er dit:

Heren 1
DWT – DE MEERKOETEN 8-5
DWT begon niet scherp genoeg aan de wedstrijd en veel kansen
werden gemist. De Meerkoeten wisten wel hun kansen te benutten.
Het resultaat was dat zij aan het einde van de derde periode met 5-3
voor stonden. Door het inbrengen van Walja Karten kwam er opeens
de rust in het Haarlemse team. Het geloof in eigen kunnen kwam
terug. Met een passeeractie van Ronnie Westerhoven en drukbal
werd gescoord. Karten liet met een backhand en een doortikbal bij
een man-meer twee keer zien dat hij eigenlijk te laag speelt.

3 december
Dames 1
RAPIDO’82 2 – DWT 4-5
Voor DWT-coach Ben Willemze was het vooral een nerveuze
wedstrijd. De oud-trainer van Rapido’82 zag zijn team via Sandra
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Roosen op een 0-1 voorsprong komen. Mirjam de Vries, Marjolein
Bohm en Sylvia Pruim kregen nog in de eerste periode 3-1 op het
scorebord. In de tweede periode trokken Sabine Roozen en Marjolijn
Verbruggen de stand gelijk. Het was dat Rapido’82 de opgelegde
kansen niet optimaal benutte, want anders was de score veel hoger
uitgevallen. De Vries zette haar team nog één keer op voorsprong,
maar moest toch aanzien dat DWT via Roosen en Verbruggen de
volle winst pakten.

Heren 1
VZV – DWT 4-6
De eerste periode miste DWT veel kansen, maar Ronnie
Westerhoven tekende uiteindelijk voor de 0-1. Bij een 2-2 stand
kreeg DWT weer het veldoverwicht en Thijs Weustink en Paul
Thoolen scoorden. VZV kreeg weer de aansluiting door een
dekkingsfout, maar Westerhoven bracht zijn team weer op
voorsprong (3-5). Een fout van keeper Teun Weustink zorgde voor 4-
5, maar Thoolen maakte aan alle illusies van VZV een einde.

Minipolotoernooi

HET IS BIJNA WEER ZOVER… Op zondag 20 januari organiseren
we het enige echte DWT-minipolotoernooi in De Planeet. De
wedstrijden duren van 14.30 uur tot 17.00 uur.
O ja, we kunnen nog wel wat publiek gebruiken, DUS KOM DWT
ALLEMAAL AANMOEDIGEN!
Lijkt het je leuk om een paar wedstrijden scheidsrechter te zijn of wil
je je op een andere manier nuttig maken tijdens dit toernooi, geef je
dan op bij Sabine op 06-15 46 81 21.

Eerste wedstrijden en poloroosterboekje

De eerste wedstrijden van 2002 (in euro’s) staan hieronder. Voor
heren jeugd heb ik de eerste wedstrijd even niet kunnen vinden, sorry
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jongens, omdat ik nét voordat ik dit stukje wilde mailen de roosters
nog binnenkreeg. Dus het was nogal een last minute-project, maar het
staat er toch maar.

Adspiranten 12-01-200218:30DWT B - De Bron B
Dames 205-01-200219:15De Reuring 2 - DWT 2
Dames 312-01-200220:00DWT 3 - Bright-DAW 3
Dames 412-01-200219:15DWT 2 - DWT 4

Heren 3 12-01-200220:45DWT 3 - NVA/HHC 2
Heren 4 05-01-200220:00DWT 4 - ZWV-Nereus 6
Heren 5 19-01-200221:00DWT 5 - De Ham 8

Het nieuwe poloroosterboekje met alle wedstrijdroosters en allerlei
ander nuttige informatie over regels, jurytafeltje wordt/is uitgedeeld
op de eerste trainingsavond 4 januari, of je ontvangt het gewoon in je
brievenbus. Het wordt zelfs persoonlijk door iemand van DWT bij je
bezorgd – meestal stoere binken van adspiranten en jeugd – en niet
door de postbode, die vaak een onbekende is. We proberen zo én
stratenkennis bij te brengen, maar vooral postzegels te besparen,
scheelt toch al gauw ƒ 1,70, pardon, i 0,77 per boekje! Leuk voor de
club. Nu denkt u ‘verdomd interessant, maar ga verder!’ maar ik laat
het wat dit betreft hierbij.

Verjaardagen in januari

1 januariNic den Braven Heren 5
2 januariOscar Strack van Schijndel Adspiranten
4 januariMarcel Zwart Heren 5
11 januari Ashwin Booms Adspiranten
12 januari Bert Loerakker Heren 3

Bart Wever Heren 5
14 januari George Westerman Heren 5
15 januari André Zandvliet Heren 2
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16 januari Piet Meijer Heren 5
Miriam Otten Dames 2

20 januari Stefan Woolthuis Heren 2
Swanny Visser Dames 4

22 januari Ebelien Brander Dames 1
Camilla Meijer Dames 4
Marjolijn Verbruggen Dames 1

24 januari Richard Molenaar Heren 4
25 januari Pim Meijer Heren 3
31 januari Maarten Visser Adspiranten

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. Hieronder zijn ze voor het laatst te
zien in het clubblad, omdat ik denk dat niemand ze leest. Mocht dit
niet waar zijn, en ik bedolven wordt onder een golf van protest dan
staan ze er volgende keer wel gewoon in, maar je moet dan wel een
goede reden hebben (niet: ik lees m’n naam zo graag o.i.d.). Reageer
op polocommissiedwt@hotmail.com.
24 november
Heren jeugd
DWT – BRIGHT-DAW 3-21
Doelpunten: Marcel, Terry en
Robbert

Dames 1
DWT – UZSC 3-4
Doelpunten: Sabine 2,Marjolijn 1

Heren 1

DWT – MEERKOETEN 8-5
Doelpunten: Ronnie 3, Walja en
Raymond 2, Eddy 1

Heren 2
DWT – RAPIDO ’82 4-7
Doelpunten: Walja 2, Marco en
Lodewijk 1

Heren 3
DWT – BRIGHT DAW 1-5
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Doelpunt: Herman

1 december
Dames 2
DWT – HEERHUGOWAARD
17-1
Doelpunten: Ebelien, Lisette en
Franciska 3, Jessica,, Mieke,
Karina en Carry 2

Heren 3
DWT – VZV 8-12
Doelpunten: Luc en Cor 2,
Arthur, Jan, Remon en Jasper 1

Dames 4
DWT – VZV 2-10
Doelpunten: Samatha en Joyce

Dames 3
DWT – RAPIDO ’82 4-5
Doelpunten: Anita 3, Anje 1

Adspiranten
DWT – RAPIDO ’82 3-11
Doelpunten: Wouter 2, Richard

Dames 1
RAPIDO ’82 – DWT 4-5
Doelpunten: Marjolijn en Sandra
2, Sabine 1

Heren 1
VZV – DWT 4-6
Doelpunten:Ronnie en Paul 2,
Raymond en Thijs 1

Heren jeugd
NVA/HHC – DWT 3-3
Doelpunten: Marcel 2, Tim 1

8 december
Heren jeugd
DWT – ZWV/NEREUS 1-9
Doelpunt: Marcel

Dames 1
DWT – DE ZIJL/LGB 2-7
Doelpunten: Sabine en Sandra

Heren 1
DWT – AQUAFIT 3-7
Doelpunten: Ronnie, Hayo en
Raymond

Heren 2
DWT – DE FUTEN 6-5
Doelpunten: Frank 3, Marc 2,
Paul 1

Dames 2
DWT – RAPIDO’82 7-5
Doelpunten: Carola 3, Karina,
Ebelien, Franciska en Mieke 1

Veel plezier met de euro, de Elfstedentocht (eventueel) en vooral met
het vrijgezellenfeest (26 januari!!!) en het daadwerkelijk trouwen van
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de kroonprins en zijn Argentijnse concubine.

Soms krijg je wel eens e-mail…

op 10-12-2001 11:49 schreef Prins Willem Alexander op

prins_willemalexander@hotmail.com:

Hallo,

Ik hoor dat jullie zaterdag 26 januari een vrijgezellenparty
geven voor mij en mijn toekomstige vrouw Máxima. Mede namens
mijn moeder wil ik jullie daar hartelijk voor bedanken. Wij
zijn erbij. We hopen dat jullie er allemaal extra feestelijk
uitzien. Mail mij voor meer details.

Hoogachtend,

W.A. van Buuren

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink G

Indien iemand interesse heeft in twee bijna nieuwe polocaps dan
kunnen ze deze voor fl 25,- overnemen.

Telefoon 023-5581196
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Synchroonzwemmen
Door : Nicole

Ook deze maand zijn er weer de resultaten van een aantal wedstrijden
te melden. 10 november was de Interkring wedstrijd voor junioren.
Johanna, Amber en Katherine mochten daar heen en haalden de
volgende punten: 

Johanna Nolet 54.851 

Amber Diephuis 53.631 

Katherine Zwaanswijk 52.698  

Jennifer was de enigste deelneemster van DWT aan de Interkring
AGE-III op 24 november: 

Jennifer Roubies 51.601  

Voor het eerst dit seizoen mochten ook de ‘kleintjes’ in actie komen
tijdens een techniekwedstrijd voor de verenigings-competitie cat. 1,
2, 3 & 4. De datum weet ik helaas niet precies, maar het was ergens
in november. 

Cat 1: 

Merel Visser 36.502 

Debbie Jansen 34.014 

Anouk Nulkes 29.746

Iris Dweelaard 28.554 

Jony Nuyten 27.840

Cinzia Hendriks 38.300 2e prijs cat.1b 

Cat 2: 

Chantal van Andel 39.215 3e prijs cat. 2a  
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Marjolijn Kruiswegt 37.897

Joyce Dweelaard 33.468

Cat 3: 

Elise Groenendijk 45.074 E diploma, 1e prijs cat. 3b 

Lilian Meijer 42.909  

Aangezien Femke en Simone allebei twee keer een limiet voor de
Nederlandse kampioenschappen hadden gezwommen mochten ze op
8 december naar de kwalificatie wedstrijd die in Zoetermeer werd
gehouden. Zij werden 118e en119e met volgende punten:

Simone Hendriks 56,174 

Femke Zuidhoek 56,026 

Uitslag diploma zwemmen van 9 december 2001

in Alkmaar:

Voor het H-diploma zijn geslaagd:

Iris Dweelaard

Nada el Blumy

Debbie Jansen

Jony Nuyten

Natasja Verhoef

Het G-diploma is gehaald door:

Cinzia Hendriks

Chantal van Andel

Het Joyce Dweelaard heeft haar F-diploma gehaald.

Dames gefeliciteerd allemaal!!! G
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Wel een beetje dom
Door: Stefan 

Beste Michiel,

Zojuist heb ik je stukje gelezen in mijn eigen zelf gestencilde
clubblad. De stencilmachine is trouwens mooi opgeborgen in: een
prachtige goedkope compleet uitgeanalyseerde spaanplaten kwaliteits
kast. Met klapdeurtjes. Die zo fijn georganiseerd open gaan dat er of
binnenkort of in de nabije toekomst een paar scharnieren breken.
Maar dat is natuurlijk zo gepland, begrijp ik uit je verhaal. 

Zonder ouwe lul te zijn kan ik mij nog acties herinneren zoals
sponsor zwemmen voor een videorecorder, auto's wassen voor
nieuwe barkrukken. Zaken die met een beetje planning en organisatie
meer handen op elkaar krijgen dan naar de tegelkeizer lopen en
roepen "wat kost die hap". Het bestuur heeft inderdaad geprobeerd de
kosten zo laag mogelijk te houden, vooral voor de mensen die het nu
al afgeschreven meubilair mee wilden nemen. (het werd nog net niet
thuisgebracht, opbrengst: nihil) (waar rijmt dat toch op?)

Zo is de kastenwand een grote verbetering: netto niet meer ruimte,
nog dunner spaanplaat dan de oude wand, de tv zo netjes weggewerkt
en veel beter af te sluiten maar niet heus. Ja, echt iets om je zelf voor
op de borst te kloppen. Had ik het al over de bestuurskamertafels
gehad? Mooi hoor en zo leuk kleurend bij de bar, staantafels of al
eerder genoemde kastenwand. Weg met de eenheidsworst! Je zou
haast denken dat het bestuur ook Schoterhof ontworpen heeft.

Zelf heb je al drie jaar bestuurservaring en je kent het klappen van de
zweep. Je weet als geen ander dat de vrijwilligers een club binnen de
club vormen. Het is dan ook leuk om door het bestuur aangesproken
te worden op je expertise en bij "voorbaat dank" is dan meestal al
genoeg voor de te verrichten arbeid. Zelf heb ik een hekel aan altijd
maar dezelfde vragen voor een klusje en ik denk het bestuur ook
want Bart belde mij. Natuurlijk doe ik het met plezier voor Bart en
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ook voor mijzelf want zonder stroom geen koffie. En zonder koffie is
het stil in de bouwkeet. Ben je wel eens in een bouwkeet geweest? Ik
wel en de ene is heel netjes en de ander een bende al naar gelang hoe
men het woord keet interpreteert. Is jouw opvatting over een keet er
mede de oorzaak van dat een vloerbedekking als linoleum, welke op
een willekeurige school twintig jaar meegaat en door
honderdduizenden voetjes betreden wordt, bij ons clubhuis binnen
tien jaar naar de kloten is.

Natuurlijk ben ik het met je eens, dat een oudere barcommissie voor
meer stabiliteit zorgt. Zo'n rollator staat zeer stevig,. Verder moet ik
er niet aandenken dat Pa Parkinson een borreltje voor me inschenkt,
jij met je wiskey hebt daar weer wel voordeel bij, ik niet. Echt
rolstoelvriendelijk is het allemaal niet zo'n hoge bar met vlonder,
maar misschien ben ik wel een zwartkijker. Gezelligheid voor
iedereen en laat de grootgebruikers je niet in de weg staan, wij maken
graag plaats voor tl-verlichting, en bingoavond en Bucklertap en
sherry en niet roken.

Dat jij de wijsheid in pacht hebt had ik al begrepen maar volgens mij
valt de exploitatie van het clubhuis geheel onder de stichting
vrienden van de Watertrappers. En is dit een stichting zonder
winstoogmerk welke destijds is opgericht om de club te beschermen
tegen faillissement van het clubhuis en eventueel door middel van
schenkingen de exploitatie van de club te vergemakkelijken. Maar ja,
de stichting valt onder het grote geheim want over de financiële
handel en wandel mogen de leden van DWT niets weten. Zo bleek
maar weer op de laatste algemene ledenvergadering.

Als ras DWT-er heb jij je ook niet vaak laten zien op de
ledenvergadering, maar misschien zag ik je over het hoofd. Of ik zou
het dhr. Roozekrans moeten vragen, want die is zonder meer het
vaakst geweest de laatste twintig jaar.

Tot slot denk ik dat we blij moeten zijn als de Houtvaart open blijft
of dacht je, dat een gemeente die echt haar best doet alle
sportvoorzieningen om zeep te helpen in ruil voor dure bouwgrond,
ons zomaar tegemoet kwam met een nieuw zwembad. Toch is het
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wel raar dat je liever twintig kilometer fietst dan dat je naar de
Houtvaart gaat, nota bene zowat naast je ouderlijk huis.

PS. 

Ben ik tegen het bestuur? Nee, absoluut niet, maar ik denk dat de
communicatielijnen binnen zo'n kleine en leuke club als DWT korter
kunnen. Meer verantwoordelijkheid voor werkgroepen en technisch
overleg zou kunnen helpen zodat het bestuur meer tijd heeft om de
grote lijnen uit te zetten op het gebied van beleid en PR. Een
bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat leden elkaar niet hoeven af
te zeiken in dit clubblad omdat besluiten over een breder vlak
gedragen worden. Verder is het aan ons leden om het bestuur op de
algemene ledenvergadering een hart onder de riem te steken en te
bedanken voor hun over het algemeen zeer goede werk. (dat gebeurt
echt te weinig maar is ook een traditie die doorbroken kan worden)
Daarom wil ik voorstellen dat we in grote getale naar de algemene
ledenvergadering komen en de daad bij het woord voegen.

Gelukkig nieuwjaar! G

De Pen
Door: Robin

Nou leuk daar zit ik dan, in de pen ( computer ).

Natuurlijk bijna te laat , maar dat is bij mij normaal.

Bedankt nog lieftallig nichtje Jessica ( trut ).

Goed even voorstellen mijn Naam is: Robin Goenendijk.

Leeftijd: te jong.

Beroep: te druk

Verder, ja hoor goed:  samenwonend en reeds besmet ( net als vele
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vrienden uch uch om me heen bij DWT) aanstormend Vader.

Al jaren lid van DWT dus vraag me niet hoe lang.

Nu ben ik eigenlijk al klaar maar, dat vind de redactie niet goed. ( hij
heeft mij vele biertjes beloofd dus.)

Geschiedenis:

Ik kwam voor het eerst bij DWT via mijn broer Eric. Die polo-den
niet maar vond de vrouwen en de biertjes wel lekker en goedkoop.(
vele vrouwen van mijn leeftijd kunnen zich nu aangesproken voelen).

Echt lid werd ik pas via Paul Thoolen. Die kende ik al jaren en hij
was reeds lid. Ze zochten nog een figuur die bij hun op doel wilde
liggen. Dat waren de goede jaren van de DWT jeugd.

3 keer verplicht trainen en op vrijdag met de heren mee doen. Dat
legde ook geen windeieren we stonden bovenaan, maar kwamen net
tekort tegen de Ham & Rapido.

Later werd het zelf zo druk dat DWT met twee jeugd teams uit
kwam. Ja dat waren mooie tijden , Je zou je bijna , ik zeg bijna, oud
gaan voelen. Ook ben ik nog lid geweest van de polo commissie en
heb ik een aantal jaren training gegeven aan de jeugd

Na mijn jeugd , ben ik verhuisd naar het derde , een leuk team waar
Michael met veel lof aan terug denkt.

1 jaar later ging bij het eerste de keeper weg en ben ik gevraagd voor
heren 1. Helaas kreeg ik rugklachten en moest ik er even tussen uit.
Bij het aantreden van trainer : Piet koning! werd ik  naar het eerste
gehaald (ik trainde alleen niet genoeg dus geen plaats).

Nu speel ik al jaren in Heren twee, een team met nog lang niet
uitgebloeid talent, 2 keer kampioen geworden en  een niveau dat
hoger klinkt dan heren 1. Verder, geef ik op dit moment de dames
keepers training. Dit doe ik met veel plezier , helemaal als je ze zo
ziet groeien.

Nou : mijn pen wordt moe , en ik ben geen voorzitter, dus zal ik maar
niet het hele clubblad vullen met zaken die andere mensen weinig
interesseren.
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Ik wil nog wel even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen: 
“Hopelijk blijft het gezellig aan de bar bij DWT en wij allen ons niks
op laten dringen door mensen die het beter weten, maar nooit op de
des betreffende  avonden aanwezig zijn”.

Dan gaan we nu iemand bedenken die ons clubblad volgende keer 
gaat vullen met zijn interessante verhalen. Hij weet er reeds van en
gaat 2 kantjes vullen met een klein lettertype.

Teun Weustink!!!
Succes collega en zie je .

Ps. Ieder fijne feestdagen en een werelds nieuwjaar.

Robin. G

Heren vijf's laatste man
Door: Gé Luttikhuizen

In het verleden waren de waterpolowedstrijden tegen de Beverwijkse
club KZC beladen. Er gebeurde nogal eens wat. Dat is
langzamerhand veranderd doordat we vaker tegen elkaar spelen.
Daarnaast hebben leden van beide verenigingen regelmatig contact
met elkaar op poloën zwemgebied. Zaterdagavond 24 november
2001, 19.00 uur, in het Sportfondsenbad van Beverwijk. KZC staat
op de tweede plaats en wil dit graag zo houden. Vanavond moeten zij
een kleine hobbel nemen. Dat zijn wij dus. We hebben ze al
meegedeeld dat deze hobbel wel eens groter zou kunnen zijn dan ze
denken. Uiteraard doen ze daar dan een beetje lacherig over.

Eerste kwart. Al na een halve minuut schiet Nic den Braven de bal
erin: 0 - 1. Deze stand blijft zo tot 14 sec. voor tijd als een KZC-er
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scoort: 1 - 1. Wat nu? Onze doelverdediger Martin Belles moet de
bal uitnemen, maar kan de bal niet kwijt. Op de kant wordt geroepen:
bijna tijd. Martin haalt uit en gooit de bal het hele veld over tot achter
de KZC-doelman het doel in: 1 - 2 !!! Geluk? Dat kan, maar wij
denken van niet. We kennen hem al een beetje.

In het tweede kwart vergroten we de voorsprong naar 1 - 3. Rob
Goedkoop is hier verantwoordelijk voor. Hij is geïrriteerd geraakt en
schiet de tegeltjes achter het doel bijna van de muur af

Kwart drie. Patrick Velthuis en Rob brengen de stand binnen de
minuut op 1 - 5. Vervolgens wordt Dave samen met een KZC-er eruit
gestuurd en anderhalve minuut later nr 3 van DWT ook. Alle drie
keren ze na 20 sec. weer terug in het veld. Tien seconden voor het
einde schiet de tegenstander raak, 2 - 5. Enkele seconden daarna
krijgt DWT-doelman Martin weer de bal en weer is het bijna tijd.
Weer haalt hij uit en wéér gooit hij de bal het hele veld over tot
achter de KZC-doelman het doel in: 2 - 6. Voor de tweede keer zo'n
kunststukje is echt geen geluk. Talrijke KZC-supporters vinden dat
ook: APPLAUS.

Het laatste kwart. Na één minuut gaat een K7-C-er eruit, waardoor
we met een man meer zijn. Wij scoren niet. Na 3,5 minuten krijgt
KZC een strafworp en scoort evenmin. Tien seconden later doet
Jeroen dat wel: 2 - 7. Nummer drie van DWT wordt er voor de
tweede keer in deze wedstrijd uitgestuurd en KZC scoort. Eindstand:
3 - 7.......... met onze felicitaties aan Martin. G
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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 27 29 89
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
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