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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Met het verwerken van alle commoties tussen
twee verkiezingsrondes door, vraag ik mij in
gerede af hoe leefbaar onze samenleving wel is.
We hebben het er maar druk mee en we zijn pas tevreden als de ander
zich heeft aangepast aan onze persoonlijke voorstelling van wat
leefbaar inhoudt. Nederland is dus zestien miljoen eenheden leefbaar
rijk. Het is een welhaast onmogelijke zaak om uit die zestien miljoen
eenheden, transforme gemeenschappelijke belan-gen te ontwikkelen
en te onderhouden. O ja, er zijn doelgroepen te over waarmee we ons 
kunnen identificeren, maar we willen daar wel flink door gehoord
worden en er bovendien persoonlijk profijt van hebben. Het recht van
de sterkste, de slimste en de rijkste lijkt dus per definitie de
boventoon te voeren en de meelopers proberen daar een graantje van
mee te pik-ken. Het liefst houden we de politiek verre van ons; want
die hoort toch alleen zichzelf, maar we zijn ons blijkbaar niet bewust
van ons eigen politieke steekspel, waarin het horen van de
ander ook slechts bijzaak is! Een vreemd steekspel derhalve,
waarmee uiteindelijk geen enkel belang gediend wordt en de chaos in
de sociale orde wordt aangewakkerd. We komen
bezinningsmomenten tekort om alle zaken in leefbaar juiste
verhoudingen terug te brengen.

Of moeten we, zoals politiek Haarlem doet principes onder het
vloerkleed vegen en massaal de oren laten hangen naar de wens van
het volk. Ik kan namelijk anders niet de gemeenschap-pelijke
belijdenis over een openblijvend zweminrichting ‘de Houtvaart’
verklaren. Het “wie zal dat betalen” wordt evenwel mooi door
geschoven naar een volgende regeerploeg. De Houtvaart als
splijtzwam in het Haarlemse politieke bestel en niemand die daar zijn
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vingers aan wil branden; wie had dat ooit voor mogelijk gehouden.
En dan te beseffen dat de sport in Haarlem politiek nog steeds een
ondergeschoven kindje is, omdat cultuur de stad minder windeieren
zou leggen. We zouden dus blij moeten zijn met de brede politieke
belangstelling voor het open zwemwater in westelijk Haarlem. Ik
word echter niet vrolijk van de financiele onderbouwing van dit
voornemen. De scheidend wethouder van sport in Haarlem, mevrouw
Kroskinski – de Keulenaar heeft in een interview in het Haarlems
Dagblad zelf aangegeven dat de sport in politiek Haarlem nu niet
bepaald een hoge prioriteit geniet. Ik volg dan ook met argusogen de
ontwikkelingen en ik pas ervoor om het gelag van het
houtvaartbesluit alleen door sportminnend Haarlem te laten betalen.
Dit besluit dat thans meer op emotionele- dan op rationele gronden
genomen is kan namelijk die verstrekkende gevolgen inhouden!

Als de financiele onderbouwing nadelige effecten heeft voor de sport
in Haarlem ga ik me afvragen of je met het heiligen van de middelen
voor het beoogde doel, niet volledig de plank misslaat. Een blik in
ons eigen voortuintje geeft nu al weer jarenlang aan dat het constant
schipperen geblazen is om alle zwemonderdelen bij DWT tevreden te
houden. Terwijl big boss Sportaccommodaties Haarlem de
verdeelsleutel beheerd is men bij DWT intern constant bezig om de
pijn voor het tekort aan zwemwater zo evenredig mogelijk te
verdelen. Behoudt van de Houtvaart; oké, maar als dit gepaard gaat
met een exploitatie van DWT op basis van een ondergraving van de
kwaliteit, dan heb ik toch zo wel mijn bedenkingen. Een extra 25-
meterbad aan het Boerhaavebad kunnen we namelijk met het
houtvaartbesluit voor minstens de volgende 10 jaar vergeten. Een
besluit met een staartje dus waarbij ambivalentie de boven-toon
voert. Prachtig toch die Houtvaart, maar wat zijn daarvan de
gevolgen voor DWT en al die andere zwemsportverenigingen die
afhankelijk zijn van de beschikbare ruimte vergeven door de SSH? 

Hoe leefbaar is leefbaar, geldt dus ook voor DWT. En zijn we bereid
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om de consequenties van de houtvaartsupporting die in DWT
gelederen openlijk uitgedragen wordt, te dragen. Ook al betekent dit
voor nog minstens tien jaar door blijven schipperen met het te krap
bemeten zwemwater. Ik hoop in ieder geval dat het binnen DWT
leefbaar blijft en dat we met het zicht op elkaars noden en wensen er
onderling altijd naar oplossingen gezocht blijft worden waar een
ieder zich in kan vinden. En wie weet is er ook voor DWT voordeel
te halen uit het besluit om de Houtvaart open te houden.

Met sportieve groeten;
Guus Niehot. G

Informatief..

- Bonus Grote clubactie.
De Grote clubactie heeft goed nieuws voor DWT.
Samen met 250 andere verenigingen in Nederland
kan de penningmeester dankzij de surpriseloterij van de GCA
binnenkort een bedrag van 1000 gulden (= i 453,78) tegemoet zien.
En dat is een leuke opsteker. Het spreekt voor zich dat we ook dit
jaar aan de Grote clubactie zullen meedoen. G

Met bronvermelding.
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 09-03-2002 

We kennen hem allemaal wel de bevlogen trainer van Heerenveen,
Foppe de Haan, die sinds jaar en dag de sportieve scepter zwaait over
deze Friese voetbalclub. Met de chemie tussen Foppe en zijn
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voorzitter, tussen Foppe en de spelersgroep en tussen Foppe en de
supporters zit het wel goed. Als het even kan sluiten ze Foppe als
trainer voor het leven in hun hart. Elke sportvereniging kent wel zo’n
charismatische figuur wiens levensritme gevoed wordt door de club
waarmee ze zich verbonden voelen. Wat bezielt een man als Foppe
de Haan, die met al zijn kwaliteiten met gemak een Europese topclub
zou kunnen leiden, om in het heitelan zijn sportieve doelen te
markeren.
Het Engels voetbal kent z’n eigen Foppe de Haan, Dario Gradi. In de
loop van dit seizoen zal deze manager voor de duizendste keer
plaatsnemen in de dug-out van Crewe Alexandra, een voetbalclub in
Crewe, een stadje gelegen in Cheshire op ongeveer anderhalf uur
autorijden ten zuiden van Liverpool, niet ver van de grens met Wales.
Duizend keer! Alleen de legendari-sche  Sir Matt Busby gaat hem
met 1159 wedstrijden bij Manchester United nog voor.

Dario Gradi die een verdienstelijk trainer is, kon in 1983 kiezen uit
Barcelona en Crewe Alexandra. Gradi hoeft niet lang na te denken.
Hij laat Nou Camp links liggen en gaat naar rechts, naar Gresty Road
en wordt door vakgenoten officieel voor gek verklaard.
Voetbalclub Crewe Alexandra die als belangrijkste wapenfeit kent
het winnen van de Crew and Districtcup in 1887 en een jaar later het
bereiken van de halve finale in de FA Cup, stoomt onder de
bezielende leiding van Grady in 14 jaar van de vierde klasse naar de
eerste klasse van de Engelse league. Een trainer dus met een neus
voor lef, wilskracht, doorzettings-vermogen en talent (je zou bijna
zeggen dat hij het van Ben Willemze heeft afgekeken). Het
onbeduidende Crewe Alexandra, waar buiten Engeland niemand ooit
van gehoord heeft, heeft Dario Grady evenwel geen windeieren
gelegd. Internationals als David Platt, Neill Lennon en Rob Jones
werden door hem persoonlijk ontdekt, gecontracteerd, opgeleid en
uiteindelijk als topvoetballers voor miljoenen ponden doorverkocht
en daarvan streek Gradi zelf de nodige percentages op.

Na het ontslag van bondscoach Terry Venables in 1996 bedankte
Gradi voor de eer van het hoogste Engelse trainersambt en verlengde
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in plaats daarvan zijn contract met Crewe Alexandra met tien jaar.
Dat record van Matt Busby gaat er dus gevoeglijk aan. Het kan nog
twee, drie jaar duren, maar dan stoot Gradi met zijn club dat een
stadionnetje kent dat kleiner is dan dat van RKC, door tot het
walhalla van het Engelse voetbal. En kijk niet raar op als niet lang
daarna Europees voetbal wordt gespeeld aan Gresty Road. Een
clubstory dat leest als een sprookjesboek met een trainer die alle
wensen tot werkelijkheid omtovert.
Foppe de Haan en Dario Grady zijn synoniemen voor
verenigingstrouw met sportieve succes-sen op de langere termijn.
Ben Willemze, Ok van Batenburg, Kitty Ungureanu, Sanja van Dijk,
Eric Kokkelkoren en Ingrid Lommerse en al die andere bevlogen
trainers, werkgroepleden en vrijwillig kader, zijn voor DWT
synoniemen van clubliefde en verenigingstrouw met een hart voor de
zwemsport, waarbij het niet anders kan dan dat dit per definitie tot
sportieve successen moet leiden. G

Standplaats de Houtvaart.
Door: Guus Niehot.

Zwembad De Houtvaart blijft open, kopte enige weken geleden het
Haarlems Dagblad. De raadscommissie die daarover moest beslissen
stemde bijna unaniem in met de restauratie en renovatie van het
monumentale, maar ernstig verpauperde en verwaarloosde
openluchtzwem-bad. Er moet voor die omvangrijke operatie wel een
bedrag van twee miljoen euro opgehoest worden. De wethouder
vroeg zich voor de stemming hardop af waar nu al dat geld vandaan
moet komen. Stemmen voor de Houtvaart betekent dat er straks geen
of minder geld is voor andere projecten in de stad hield ze haar
gehoor voor; en ze zwaaide daarbij waarschuwend met haar
wijsvinger. Of dat nu haar linker- of rechterwijsvinger was, wordt in
de kronieken niet vermeld. Het is en blijft een heleboel geld, moet ze
gedacht hebben. Maar daar malen de voorstanders van een open
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Houtvaart niet om. Hoewel die er niet op moeten rekenen dat zij hun
oude vertrouwde openluchtbadje terugkrijgen. O ja, als alles voor de
korte termijn naar wens verloopt dan geeft de provincie Noord
Holland als beheerder van het zwembad nog één maal ontheffing
voor het komende zomerseizoen, waarna men al met geld over de
brug moet komen om de aangebrachte vernielingen cosmetisch weg
te poetsen.

De metamorfose is voor de jaren daarna, want ga er maar vanuit dat
als alle wilde plannen werkelijkheid worden, we een paar jaar verder
zijn. Men draait zich nu al in allerlei bochten
om de kosten van de renovatie beperkt te houden. Zo zou de grond
waar nu nog de technische ruimte staat voor 270.000 euro verkocht
moeten worden om plaats te maken voor woningen en
kantoorruimtes. En wat dacht je van de voorgestelde verhoogde
ligweide met daaronder ruimte voor een sportwinkel, sauna,
kinderdagverblijf en wijkcentrum, dat ook eens 139.000 euro moet
opbrengen. En als de Houtvaart ook nog wordt ondergebracht in een
stichting kan het monumentale zwembad mogelijk een subsidie van
347.000 euro van het rijk tegemoet zien. Men rekent zich al flink rijk
met dit totaal bedrag van 756.000 euro. Had je de poen maar vast
binnen, dan worden de plannen ineens een stuk realistischer.

De Houtvaart als middelpunt van een totaalplan betekent dat er veel
zal gaan veranderen bij het de Ruijterplein in de zeeheldenbuurt. Er
zal een multifunctioneel centrum verrijzen ten dienste van alle
buurtbewoners. Het is wel te hopen dat het zwembad, waar het toch
in begin-sel om te doen is, winterproof opgeleverd wordt en dat het
aan alle eisen van een hedendaags zwemcomplex voldoet. Dan
kunnen ook zwemverenigingen gebruik maken van de mogelijk-
heden die het vernieuwde zwemcomplex De Houtvaart te bieden
heeft. Kitty heeft er al zin in. Zij gaat er gezien haar enthousiaste
reactie vanuit dat de provincie voor deze zomer niet dwars ligt. Wat
haar betreft kan het draaiboek van stal gehaald worden voor weer een
seizoen openlucht zwemmen in het zwembad aan de Houtvaart. En
wat er daarna gebeurt …; wie dan leeft, die dan zorgt! G



STICHTING SPORT-ACCOMMODATIES HAARLEM

Boerhaavepad 1
2035 LD Haarlem
Telefoon 023 / 540 15 28
FAX 023 / 533 28 24

Ook het Boerhaavebad en Sportcentrum de Planeet kampen met
een tekort aan personeel.

Vandaar dat wij altijd wel plaats hebben voor enthousiaste partti-
mers of oproepkrachten die zweminstructrie willen geven of toe-
zicht willen houden.

Ook zijn wij bereid ( gedeeltelijk ) de kosten voor de opleiding van
zweminstructeur voor onze rekening te nemen indien iemand dit
werk tot zijn of haar beroep wil maken.

Lijkt dit werk u wat, maak dan een afspraak met Marij Bours van
het Boerhaavebad.

Boerhaavebad Boerhaavepad 1, 2035 LD Haarlem. Telefoon 023 / 5401528
De Planeet Planetenlaan 15, 2024 EN Haarlem. Telefoon 023 / 5263029
Houtvaart p/a Boerhaavepad 1, 2035 LD Haarlem. Telefoon 023 / 5401528



  De Waterdroppels 9  

Uitnodiging algemene
ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 71  algemenee

ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 10 april 2002
om 20.00 uur in het clubhuis. Het clubhuis is open om 19.45 uur.

Namens het bestuur, Anneke Veen, secretaris

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter, G. Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 70   algemene ledenvergadering, dd 5 april 2001e

4. Bespreking jaarverslagen
a.  Bestuur
b.  Werkgroep waterpolo
c.  Werkgroep wedstrijdzwemmen
d.  Werkgroep synchroonzwemmen
e.  Werkgroep JREZ
f.  Clubhuiswerkgroep

5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker

PAUZE

8. Begroting 2002
9. Uitgangspunten bestuursbeleid

A  beleidsplan 1998-2000
B.. beleidsplan 2001-2006
C  keuze uit: DWT blijft een traditionele sportvereniging

DWT richt zich op het gemeentelijk integraal sportbeleid
DWT kiest voor een combinatie van beide.

10. Benoeming bestuursleden
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11. Rondvraag *
12. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot één kwartier voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.

Ledenstand :
aantal  leden per 01-01- 2001: 473
nieuwe leden: 153
opzeggingen: 144
aantal leden per 01-01-2002:   482

70 Algemene Ledenvergadering
van De Watertrappers
d.d. 5april 2001 te Haarlem

Aanwezig: 
Bestuursleden:
G. Niehot, P. Lommerse, K. Ungureanu, E. Brander, A.Veen

Leden:
Teun Weustink Sandra Roosen Ans Woolthuis
Dana Ungureanu Michiel Veen Marjolijn Verbruggen
Sanja van Dijk Corine Kalbfleisch Harrie van Geldorp
Roselijn Verbruggen Pascalle Hoenderdos Thijs Weustink
Petri van Dijk Wolf Stricker Nic den Braven
Ronald Stricker Carola Wigman Michael Woolthuis
Antonnette Wigman Ineke Rohling Truus Muylaert
Bart Wever Stefan Woolthuis Sabine Roozen

13. Opening:
De voorzitter opent met het dringende verzoek om gedurende de
vergadering niet te roken.
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Vervolgens gaat hij in op de veranderingen die langzaam maar zeker
plaatsvinden binnen de vereniging. Een  nieuwe generatie dient zich
aan op de ALV’s en ook nemen zij vrijwillig de werkzaamheden over.
DWT is erg gelukkig met deze ontwikkeling. Traditie en vernieuwing
kunnen en moeten hand in hand gaan. Refererend aan het jaar van de
vrijwilligers, kijkt hij nog even terug op het feest ter ere van het 70-
jarig bestaan in december 2000. Zonder de inzet van generaties
vrijwilligers had DWT dit uiteraard nooit gered. Het was
hartverwarmend dat zovelen van hen, jong en oud samen, op 30
december aanwezig waren.

14. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van:  Dhr L. Roozekrans, F. van
Gustenhoven,  Eric Veen,
Walter Bakker,  Mw. Alie Stricker, Peter Rienstra, Ed Roosen, Marco
Hendriks, Ingrid Lommerse, Theo van Giezen

15. Notulen 69  algemene ledenvergaderinge

      De notulen wordt goedgekeurd.

16. Jaarverslagen diverse werkgroepen
De jaarverslagen worden alle goedgekeurd; al had Corine Kalbfleisch
graag in het jaarverslag wedstrijdzwemmen een regeltje opgenomen
gezien over het masterzwemmen en is de informatie over Dennis van
Weel  niet relevant, want dit betreft het jaar 2001.

17. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
We hebben dit jaar een klein verlies geleden. Er is geen grote groei, we
hebben toch nog steeds last van de naweeën van de brand in de
Planeet. Ook zijn de kosten van BV. contributie aan de KNZB, de
startvergunningen, de diploma’s etc allemaal gestegen, terwijl de
contributie gelijk is aan die van een aantal jaren geleden. Er zijn wat
vragen o.a. over gekochte materialen, dit waren 
synchroonzwembadpakken. Er wordt tevens gevraagd naar de post
“toernooikosten”, Paula verschaft hierover duidelijkheid.

De kascommissie doet vervolgens verslag van haar bevindingen en
keurt het financiële verslag goed.
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18. Benoeming kascommissie
Ed Roosen en Erik Kokkelkoren, Ronald Stricker is reserve.

19. Uitreiking sportprestatiebeker
De sportprestatiebeker wordt niet (meer) uitgereikt omdat geen enkele
afdelingstrainer iemand heeft genomineerd. Het was ook behoorlijk
“appels met peren vergelijken” en ook doen sommige sectoren
onderling al iets als een PR (pers. record) prijs van de maand

PAUZE

20. Uitreiking Sendenbokaal
In het jaar van de vrijwilliger heeft het bestuur gekozen voor iemand
die iedere 4 weken notuleert tijdens T.O. vergaderingen en daarnaast
ook altijd bereid is de helpende hand te reiken, Op grond van haar
aantal “dienstjaren” had zij er allang mee mogen stoppen, haar
inmiddels volwassen kinderen dragen ook hun steentje bij, maar nog
altijd is zij er als we haar vragen: Ans Woolthuis! 

21. Begroting 2001
De contributies KNZB en startvergunningen zijn samengevoegd en
komen dus niet meer als aparte posten voor. De trainingskosten zijn
hoger door de komst van nieuwe trainers.  
De begroting geeft een verlies voor het komend jaar te zien van
ongeveer fl 6.000,-.
Door de komende verhoging hopen we in 2002 weer enige winst te
maken.  
De stichting heeft het afgelopen jaar verlies geleden door alle
festiviteiten. De cijfers worden tot nu toe nooit openbaar gemaakt op
de ALV. Een voorstel van leden om de kascommissie  met ingang van
volgend jaar ook de boeken van de Stichting te controleren, wordt ter
plekke aangenomen.

22. Aanpassing tarieven in verband met komst Euro
Het tarief in  i voor de losse baden wordt aangepast: niet i 2.25,
maar 2.20. De i komt namelijk niet in ‘kwartjes’.
De laatste week van 2001 zal het clubhuis gesloten zijn (zeker voor
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betalingsverkeer).
Wanneer we na de kerstvakantie weer starten,  gaan we direct over op
de i.

23. Voortgang uitwerking beleidsplan 1998-2000
De voorzitter blikt terug op de uitvoering van het beleidsplan 1998-
2000 en noemt een aantal kernpunten. Het bestuur is van mening dat
in grote lijnen duidelijk aan de doelstellingen voldaan wordt. De basis
voor een vervolgbeleidsplan is hiermee reeds gelegd.

24. Benoeming bestuursleden.
Het bestuur stelt een nieuwe kandidaat voor: Marianne Schillemans.
Zij  wordt benoemd, haar taken zullen later worden vastgesteld.
Anneke Veen stelt zich voor een volgende periode beschikbaar.

25. Rondvraag: 
- Ronald Stricker heeft een schriftelijke vraag ingediend omtrent de

problematiek van scheidsrechters bij het waterpolo en hun
contributie. (Door vrijwilligerswerk niet kunnen spelen maar daar
wel voor moeten betalen). Het bestuur neemt deze vraag mee naar
een te organiseren scheidsrechtersoverleg nog voor het einde van
het seizoen. De voorzitter haakt op de vraag in door een pleidooi te
houden voor nieuwe scheidsrechters die hard nodig zijn.

- Hoe staat het met de verbouwing van het clubhuis? De voorzitter
deelt mee in welk stadium  we zijn en met wie er allemaal overleg
wordt gevoerd. De plannen liggen niet op papier in het clubhuis ter
inzage, maar iedereen die vraagt krijgt antwoord.

- Het bestuur bestaat nu uit 6 personen, 1 stem te weinig, klopt dit?
Ja, er is nog een vacature.

4. Sluiting:
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Anneke Veen, secretaris.



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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Van de polocommissie

Dames 2 kampioen!

De competitie is nog helemaal niet afgelopen, maar ik kan toch al vol
trots melden dat dames 2 kampioen is geworden van de dames
tweede klasse kring!!! Ondanks de voorspellingen aan het begin van
het seizoen hebben de dames de verwachtingen toch maar mooi waar
gemaakt. 
Zelf heb ik er geen moment aan getwijfeld, maar ik ben wel blij dat
ik nu m’n cap niet hoef op te eten zoals ik beloofd had als dames 2
geen kampioen zou worden.
Om dit heuglijke feit te vieren nodigen wij iedereen uit om op
zaterdag 27 april naar het clubhuis te komen om het glas te heffen op
het succes van dames 2. Onder het genot van een hapje en een
drankje zullen we het waterpoloseizoen dan afsluiten. Dus eigenlijk
toch een soort afsluitavond!

Tot dan dus!
Marjolijn

Aan de ouders van minipoloers

Woensdagavond 8 mei organiseren we een soort ‘inspraakavond’
waarin er gelegenheid is om vragen te stellen of suggesties te doen
voor het komende minipoloseizoen. Van 18.30 uur tot 19.30 uur bent
u en uw kind van harte welkom in het clubhuis! Zie ook de
aankondiging elders in dit clubblad.

Trainingswijzigingen
• Heren jeugd: vanaf zondag 7 april zijn de trainingen in De

Planeet van 12.00 tot 13.30 uur.
• Op zondag 5 mei is er voor geen enkel team training. Feel free!



Uitnodiging voor:

Dag van DWT

Datum: zaterdag 25 mei

Programma :

13:00 uur: Verzamelen in het clubhuis

13:30 uur: Begin middagprogramma
met o.a. een leuke speurtocht

15:30 uur: Video en limonade in het clubhuis.

16:30 uur: Spelletjes en vrij zwemmen in het hele zwembad

18:30 uur: Eten in de hal van het zwembad

20:00 uur: Voor de kleinsten: DISCO in het clubhuis
Voor de groteren is er een borrel in de hal

22.00 uur: FEEST in het clubhuis

Deze hele dag kost 6,50 Euro per persoon. Dit is dus inclusief
het eten! Je kunt je opgeven door het onderstaande strookje in
te vullen en samen met het geld af te geven bij je trainer(ster)
of bij de tafeldames. Opgeven kan tot en met 20 mei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijving Dag van DWT

Naam :
Leeftijd :
Aantal personen : x  EUR 6,50  = 

EUR
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Uit het Haarlems dagblad
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De bad- en tafeldiensten van april

Zaterdag 6 april Thijs
Hoe laat? Wie?

NH.H1 DWT 4 ZWV-Nereus 6 18:30 Eddy, Thijs, Raymond
B.D2A DWT 1 Alliance 1 19:15 Richard, Jasper, Stefan
B.H3C DWT 1 Noordkop 1 20:00 Carola, Yvette, Janique
B.HR2B DWT 2 ZWV-Nereus 2 20:45 Hayo, Pieter, Teun

Zaterdag 13 april Sandra
Hoe laat? Wie?

D3.JB2 DWT A Rapido'82 A 18:30 Sandra, Sabine
NH.D2 DWT 4 Rapido'82 3 19:15 Sandra, Sabine

Zaterdag 20 april Lisette en Karina
Hoe laat? Wie?

NH.D2 DWT 3 Heerhugowaard 1 18.30 Merel, Joyce
NH.D2 DWT 2 ZWV-Nereus 6 19.15 Anita, Maaike
NH.D2 DWT 4 De Reuring 2 20.00 Jessica, Mieke
NH.H4 DWT 5 KZC 3 20:45 Jessica, Mieke

Zaterdag 27 april Marjolijn
Hoe laat? Wie?

D3.JB2 DWT A NVA/HHC A 18:30 Thijs, Teun, Hayo
B.D2A DWT 1 Rapido'82 2 19:15 Lodewijk, Robin, Marco
B.H3C DWT 1 VZV 1 20:00 Roselijn, Mariska, Ingrid
B.HR2B DWT 2 Rapido'82 2 20:45 Chris, Ronnie, Michael
D3.H4B DWT 3 Hoorn 2 21:30 Stefan, Ted, Frank

Jarig in april

1 april Jessica Groenendijk Dames 2
2 april Mascha Bakker Minipolo

Robin Groenendijk Heren 2
5 april Jolande Gerritsen Dames 3

Luc Zandvliet Heren 4
6 april Marius Bakker Heren 5

Martin Belles Heren 5
7 april Hayo Stam Heren 1
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8 april Terry Mieremet Adspiranten
10 april Freek Strootman Adspiranten
11 april Pieter-Paul van Oerle Heren 1
18 april Thijs Weustink Heren 1
19 april Ruud Muylaert Heren 5
20 april Roselijn Verbruggen Dames 1

Anje Wattel Dames 3
26 april Paul Roozekrans Heren 4
28 april Yvette Roozen Dames 1
29 april Beau Struis Minipolo

Katja Botman Dames 3

*** GEFELICITEERD ALLEMAAL! ***

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G

Waterpolotoernooien komende
zomer

Ook in 2002 zijn er weer diverse waterpolotoernooien. Hieronder
staan de toernooien waarvoor we zijn uitgenodigd of waar we nog
verwachten uitgenodigd te worden. Omdat we meestal een aantal
maanden van te voren moeten inschrijven willen wij graag weten
hoeveel interesse er is voor de verschillende toernooien zodat we één
of misschien wel meer teams kunnen inschrijven. Je opgeven voor de
toernooien kan bij Marjolijn tussen nu en eind mei.

• Zaterdag 30 maart bij ZPCH Hoofddorp
Avondtoernooi voor dames eerste klasse kring. Dames 2 is al
ingeschreven.

• Zondag en maandag 19 en 20 mei: Pinksteren
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Natuurlijk ons eigen pinkstertoernooi waaraan natuurlijk alle poloërs
van DWT deelnemen, al dan niet met hun eigen team. Op zondag
spelen we van 10.00 tot 22.00 uur, daarna is het feest. Maandag
spelen we van 10.00 tot 16.00 uur.
Met Pinksteren zijn we ook uitgenodigd voor een toernooi bij de
Reuring in Noord-Scharwoude…

• Zaterdag en zondag 8 en 9 juni bij BZ&PC in Borculo
Nog geen officiële uitnodiging gekregen. Het toernooi is in een
natuurbad met vier velden. Er is een feest bij en kamperen gebeurt in
tenten bij het zwembad.

• Zaterdag en zondag 22 en 23 juni bij Aquanovio in Nijmegen
Een toernooi in een buitenbad met teams uit binnen- en buitenland.
Tussendoor speel je ook volleybalwedstrijden. Er is een barbecue en
op zondag een English breakfast. Overnachten in tenten bij het
zwembad.

• Zaterdag en zondag 22 en 23 juni bij Noordkop in Den Helder
Nog geen uitnodiging gekregen. Toernooi in binnenbad, feest in een
legertent. Lekkere visjes en slapen in tentjes op het zwembadterrein.

• Zaterdag 6 juli bij RTW Monson in Tunbridge Wells (Engeland)
Voor een geselecteerd (heren-)gezelschap. Uitnodiging om de cup te
verdedigen. Overnachten bij de gastheren thuis.

• Zaterdag en zondag 17 en 18 augustus bij Zepta in Ter Apel
Een oude bekende voor veel DWT’ers. Wedstrijden in een meer met
zes velden, vrijdagavond een klein feest en zaterdagavond een groot
feest met band in een enorme tent. Overnachten in tentjes bij het
zwembad.

• Zaterdag en zondag 24 en 25 augustus bij Spartacus in Hasselt
(België)
Toernooi in een buitenbad met vier velden. Feest met veel (Belgisch)
bier en overnachten in tentjes in het stadspark.
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• Zaterdag en zondag 31 augustus en 1 september bij DAW in
Alkmaar
Toernooi in een buitenbad met twee velden. Barbecue, feest in het
clubhuis en ontbijt zijn verzorgd. Dit toernooi is in principe verplicht
voor dames 1 en 2 en heren 1. We kunnen natuurlijk meer teams
inschrijven.

• Zaterdag en zondag 7 en 8 september bij ZV De Meer in
Culemborg
Toernooi in een strandbad in recreatiegebied De Meent in
Beusichem. Op vrijdagavond een cocktailparty en zaterdagavond een
feest met live-band. Overnachten in tenten op de ligweide bij het
strandbad.

Kortom: er is keuze genoeg! Check je agenda en geef aan ons door
naar welke toernooien je mee wil gaan. Vergeet niet dat aan
deelname wel kosten zijn verbonden voor inschrijving, vervoer,
overnachting en eventueel avondeten en ontbijt! Informatie over de
toernooien en opgeven bij Marjolijn op vrijdagavond in het clubhuis.
G

Uitnodiging bespreking
waterpoloseizoen 2002-2003

Op woensdag 8 mei vanaf 18.30 willen wij graag met alle poloërs
van DWT in het clubhuis om de tafel om het volgende seizoen te
bespreken. Het gaat om:

- de teamindeling

- de trainers

- de trainingstijden
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De afgelopen seizoenen hebben we wel eens commentaar gekregen
over bijvoorbeeld de teamindeling. Daarom willen we nu van jullie
van tevoren weten: wat gaat er niet goed en wat kan beter? Vandaar
deze bespreking.

Wat is nu de bedoeling?

Omdat niet alle poloërs van DWT – het zijn er zo’n slordige 140 –
allemaal tegelijk om één tafel passen, vragen we hierbij de
aanvoerders van alle teams om in hun eigen team te inventariseren
wat er speelt. 

Vraag eens rond in je team wat iedereen wil: zijn er mensen die
hoger of lager willen spelen? Zijn er mensen die wellicht volgend
jaar stoppen? Hoe zien jullie de teamindeling? Enzovoort.

De aanvoerders geven dit vervolgens op 8 mei aan ons door, zodat
we aan een oplossing kunnen gaan werken. Uiteraard zijn andere
spelers dan alleen de aanvoerders ook welkom bij de bespreking.

Het programma op 8 mei

18.30 – 19.30 uur De minipoloërs en hun ouders.

De adspiranten en hun ouders.

De heren van heren-jeugd.

19.30 – 20.30 uur De aanvoersters van alle damesteams en  de
damestrainers

20.30 – 21.30 uur De aanvoerders van alle herenteams en de
herentrainers.

Zijn er nog vragen over deze bespreking of over volgend seizoen?
Bel Marjolijn (023) 531 41 20. 

Tot 8 mei!

De polocommissie
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Meerkamp
d.d. 24-02-2002

Plaats: Het zwembad Boerhaave te Haarlem.

1 - 200m vrijeslag J/M Minioren 6 1990 el

Sarah Soumete 2:55.45 PR

Stefan van Rumpt 2:59.84 PR

Milou Zandvliet 3:00.65 PR

Sjoerd de Vries 3:03.84 PR

Fien de Vries 3:07.86 PR

Guney Yerden 3:12.29 PR

Wouter van de Bor 3:15.84 PR

Roy Kokkelkoren 3:16.17 PR

Anouk IJlstra 3:25.44 PR

Maranka Breed 3:26.38 PR

Martijn Rutgers 3:36.06 PR

Yunus Karaca 3:45.70 PR

Ghassan Ibrahimi 3:49.20 PR

2 - 200m vrijeslag D Senioren/D

Renee Bosse 2:41.11

Sabrina Dessens 2:55.18 PR

Diana Niehot 2:58.62

Jody Kokkelkoren 2:58.90 PR

Ceyda Karaca 3:17.36 PR

Lisanne Rutgers 3:25.50 PR

Liora Monas ZK

3 - 200m vrijeslag H Senioren/H

Eric Veen 2:13.54 PR

Ismail Erkan 2:22.55 PR

Dennis de Graaf 2:24.86

Richard van Eis 2:43.20 PR

4 - 200m rugslag D Senioren/D

Viki Boviatsis 2:25.13 PR

Renee Bosse 2:59.13 PR

Sabrina Dessens 3:06.16 PR

Jody Kokkelkoren 3:18.29 PR

Diana Niehot 3:30.26

Ceyda Karaca 3:47.71 PR

Lisanne Rutgers 4:12.97 PR

Liora Monas ZK

5 - 200m rugslag H Senioren/H

Dennis de Graaf 2:49.06

Richard van Eis 3:26.26 PR

6 - 100m vlinderslag J/M Minioren 6 1990
el

Sarah Soumete 1:41.19 PR

Guney Yerden 1:50.73 PR

Milou Zandvliet 1:53.15

Roy Kokkelkoren 1:56.38 PR

Anouk IJlstra 1:57.00 PR

Ghassan Ibrahimi 2:25.29

Stefan van Rumpt 1:41.59 VB PR

Sjoerd de Vries 1:57.94 VC PR

Wouter van de Bor 1:59.92 VC PR

Yunus Karaca 2:11.99 VC PR

Maranka Breed 2:12.34 VC PR

Martijn Rutgers 2:14.50 VC PR

Fien de Vries AF

7 - 200m vlinderslag D Senioren/D

Viki Boviatsis 2:51.10

8 - 200m vlinderslag H Senioren/H

Ismail Erkan 3:11.80 VC PR

9 - 4 x 50m vrijeslag est D Senioren/D

DWT - Estafetteploeg 2:15.67
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Renee Bosse 0:34.58

Sabrina Dessens

Diana Niehot

Viki Boviatsis

DWT - Estafetteploeg2 2:38.85

Anouk IJlstra 0:41.52

Fien de Vries

Jody Kokkelkoren

Ceyda Karaca

10 - 4 x 50m vrijeslag est H Senioren/H

DWT - Estafetteploeg 1:59.72

Dennis de Graaf 0:28.58

Richard van Eis

Ismail Erkan

Eric Veen

Competitie deel 4 2002
d.d. 10-03-2002

Plaats: Het zwembad Sloterparkbad te Amsterdam.

1 - 4 x 100m wisselslag est D Senioren/D

DWT - Estafetteploeg 5:15.03

Viki Boviatsis 1:08.56 PR

Yvette Roozen

RenÚe Bosse

Diana Niehot

2 - 4 x 50m vrijeslag est J Junioren 4 el

DWT - Estafetteploeg 2:09.46

Ismail Erkan 0:29.91

Richard van Eis

Dennis de Graaf

4 - 100m vrijeslag M Minioren 6 el

Ide Hendriks ZK

Sarah Soumete 1:23.49

Marlieke Duzee NG

Sanne Bakuwel NG

Ebru Kalay ZK

Milou Zandvliet 1:23.65 PR

Fien de Vries 1:24.76 PR

Anouk IJlstra 1:34.07 PR

Maranka Breed 1:35.81 PR

Yesim Koycu 1:35.91 PR

5 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el

Stefan van Rumpt 1:19.02 PR

Guney Yerden 1:29.01 PR

Sjoerd de Vries 1:29.12 PR

Wouter van de Bor 1:32.77

Ghassan Ibrahimi 1:40.43 PR

Yunus Karaca 1:42.40 PR

Jeroen Teeuwen 1:45.08 PR

Roy Kokkelkoren 1:26.87 PR

6 - 50m rugslag M Junioren 2 el

Jody Kokkelkoren 0:42.24 PR

Naomi Warndorff ZK

Ceyda Karaca 0:48.41

Liora Monas 0:49.24 PR

Tessa Wijckmans 0:44.18

7 - 50m rugslag J Junioren 2 el

Ismail Erkan 0:36.65 2 PR

Mark Spierdijk 0:49.66 PR

Kelvin Schilp 0:50.58 RD

Richard van Eis 0:43.52 PR

8 - 100m schoolslag M Jeugd 2 el

Viki Boviatsis 1:26.08 PR

RenÚe Bosse 1:34.02

9 - 100m schoolslag J Junioren 4 el

Dennis de Graaf 1:17.03

Ismail Erkan 1:27.16
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10 - 100m wisselslag D Senioren/D2

Sabrina Dessens 1:32.25

Diana Niehot 1:30.11

11 - 100m wisselslag H Jeugd 2

Michael de Feber 1:16.76 PR

12 - 100m vlinderslag D Senioren/D

Yvette Roozen 1:23.08 PR

Viki Boviatsis 1:20.38 VI

RenÚe Bosse 1:24.24 PR

13 - 100m vlinderslag H Senioren/H

Eric Veen 1:12.05

Martin Niehot 1:19.97

15 - 100m schoolslag M Minioren 6 el

Ide Hendriks ZK

Fien de Vries 1:44.10 PR

Sanne Bakuwel NG

Marlieke Duzee NG

Ebru Kalay ZK

Sarah Soumete 1:48.08 PR

Milou Zandvliet 1:48.50

Maranka Breed 1:51.46 PR

Yesim Koycu 1:54.38 PR

Anouk IJlstra 2:00.54 PR

16 - 100m schoolslag J Minioren 6 el

Stefan van Rumpt 1:47.84 PR

Wouter van de Bor 1:51.18

Guney Yerden 1:55.02

Jeroen Teeuwen 1:56.41 PR

Yunus Karaca 2:00.60 PR

Sjoerd de Vries 2:03.64 PR

Ghassan Ibrahimi 2:03.73 PR

Roy Kokkelkoren 1:50.42

17 - 200m wisselslag M Junioren 2 el

Tessa Wijckmans 3:18.57 PR

Naomi Warndorff ZK

Ceyda Karaca 3:39.06 PR

Liora Monas 3:41.98 PR

Jody Kokkelkoren 3:24.16 PR

18 - 200m wisselslag J Junioren 2 el

Ismail Erkan 2:45.33 1 PR

Mark Spierdijk 3:56.87 VC PR

Kelvin Schilp 3:46.50 VC PR

19 - 200m vrijeslag M Jeugd 2 el

Viki Boviatsis 2:14.45

RenÚe Bosse 2:45.10

20 - 200m vrijeslag J Junioren 4 el 

Dennis de Graaf 2:20.37 1 PR

Richard van Eis 2:49.95

21 - 200m schoolslag D Senioren/D2

Sabrina Dessens 3:30.75

22 - 200m schoolslag H Jeugd 2

Michael de Feber 3:02.50 2 PR

23 - 100m rugslag D Senioren/D

Yvette Roozen 1:23.85

Diana Niehot 1:33.38

24 - 100m rugslag H Senioren/H

Eric Veen 1:09.36

Martin Niehot 1:18.44

25 - 4 x 50m wisselslag est M Junioren 2 el

DWT - Estafetteploeg 2:58.72

Jody Kokkelkoren 0:42.10 PR

Ceyda Karaca

Tessa Wijckmans

Liora Monas
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Gezocht:
Ridders en Jonkvrouwen van 4 tot 12 jaar

Waarom ?

Om  op zaterdag 20 april met ons mee te
gaan naar het speelkasteel.. Hierin kunnen
jullie op kruistocht langs spannende attracties
, waarbij je uiteindelijk op de zolderkamer
terechtkomt, vanwaar uit je met een reuze
glijbaan  in de ballenzee terecht komt.

Je kunt je via de strooifolder opgeven voor deze geweldige
middeleeuwse middag .

De middag begint om 12.30 uur bij het clubhuis en eindigt om 16.45
uur aldaar. De kosten bedragen slechts 5 euro’s.

Helaas kunnen  slechts 30
kinderen deelnemen aan dit
fantastische spektakel. Dus
lever snel je folder in bij de
tafeldames.

Let op!!!!!!!!!!! Vol is vol.

Zorg wel voor stevige sokken, want schoenen
en snoep mogen het kasteel niet in.

Wij van de J-rez zullen zorgen voor
snoep en drinken.

Tot 20 april. 
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Zuyderzee Masterscircuit
te Heerenveen.
Door: Corine Kalbfleisch.

Op zaterdag 16 februari 2002 ben ik met Ok en Donald Uytenbogaart
naar Heerenveen gegaan om deel te nemen aan de derde wedstrijd
van bovengenoemd circuit. We reden met stralend weer en
arriveerden mooi op tijd bij het zwembad "De Telle".

De organisatie was in handen van H.Z. en P.C.. Om kwart voor vijf
begon het inzwemmen en een half uur later was de eerste start op de
25 m. vlinderslag. Er deden zo'n 40-tal verenigingen mee. Het was
behoorlijk druk bij het inzwemmen. Zoals altijd heerste er een
gezellige sfeer. Je ontmoet weer goede bekenden en er werd nog wat
nagepraat over "Dordrecht".

Van tijd tot tijd werden snelle tijden op de klokken gezet met als
uitschieter het Europees record van Donald Uytenbogaart op de 400
m. vrije slag in de categorie H 55+. Jankees Boer was deze keer niet
mee omdat hij voor zijn werk in Duitsland was.

Mijn resultaten waren deze keer (D 50+):

- 100 m. wisselslagin1.36, 8 min.le plaats

-  50 m. vrije slagin0.369 0 min.le plaats+P.R.

- 400 m. vrije slagin7.039 3 min.2e plaats

Met een P.R. op de 50 M. vrije slag en een goede klassering op het
all-round-klassement kan ik terugzien op een goede wedstrijd. Vlak
voor twaalf uur was ik thuis. G
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De Pen
Door: Martin

Laat ik om te beginnen me
eerst even voor te stellen voor diegene die

mij niet kennen. Ik heet Martin Belles,

ben 22 jaar jong, woon samen met Karina

en voor mijn werk installeer en repareer

ik audio en video apparatuur. (Dit is geen

advertentie).

Mijn eerste herinneringen van DWT beginnen bij het
wedstrijdzwemmen, wat ik een aantal jaar heb gedaan. Totdat mijn
broer Remco ging waterpoloen. Dat leek mij ook wel wat. Ik ben
toen begonnen bij de pupillen waar nederlagen als 15-0 niet vreemd
waren. Gezellig was het wel. Omdat ik het minst slecht was op het
doel, werd ik al snel keeper genoemd. Dus zodoende heb ik in de
aspiranten en ook de heren jeugd op doel gelegen, wat mij overigens
heel goed beviel.

Toch ben ik er op een gegeven moment af gegaan, dit heeft een
oorzaak waar ik bij dit stukje niet verder op in wil gaan. Veel
belangrijker vind ik het om te vertellen dat ik het nu weer super
gezellig vindt.Wel heb ik besloten om in middels niet meer op doel te
gaan liggen omdat ik meer toekomst zie in het veld. Ik speel sinds
een aantal maanden bij het vijfde, samen met een aantal (oude) polors
die ook allemaal en jaar of vijf zijn weggeweest. Dit bevalt ons tot nu
toe goed. Totdat Koos op ons af kwam en ons vroeg om serieus te
komen trainen. Dan zou het misschien nog wel eens wat kunnen
worden met ons. Daar zijn wij nu hard mee bezig, dus ik hoop
volgend seizoen in een ander team te zitten.

Ik wil graag De Pen gaan doorgeven aan iemand die zeker weten al
een hele tijd niets heeft geschreven in het clubblad. Nou ken ik een
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paar van deze mensen en dan geef je hem natuurlijk aan diegene die
je hem het meest gunt.

Dus bij deze Jeroen Loerakker ben jij de pineut om volgende
maand jouw levensverhaal te vertellen.

Succes! G

Wij van heren 1
Door: de hofschrijver

Hoera! Voor het eerst in de bij mij bekende waterpolo geschiedenis,
hebben wij op zondag en in hun thuisbad(Sloterparkbad) gewonnen
van  van djk/zar. 

Wij hebben er overigens wel wat voor moeten doen (ballon lek
prikken, binnenbadkuip laten slopen, enz) voor we eindelijk in het
mooie en erg grote en nogal doolhof achtig opgezette nieuwe bad
mochten spelen. Maar voor winnen op zondag rustdag hebben wij
wel wat over.

Competitie update
Wij staan ontzettend safe.

Vervelend genoeg valt er dit jaar zo goed als niks meer te rekenen. Er
zijn nog wel enkele teamleden die toch nog iets proberen maar ja met
zo’n punten voorsprong hoeven we alleen maar bang te zijn voor
promotie en zeker niet voor degradatie.

De degradanten van dit jaar zijn naar alle waarschijnlijkheid VZV en
de Meerkoeten.
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Spelers update
Rob heeft volgens mij stiekem zijn eerste doelpuntje mee gepikt. Gek
genoeg heeft dat niet geresulteerd in overvloedig rondjes bier 
uitdelen. Dat is dus nog een aandachtspuntje voor zijn volgende
instructie dag “heren 1 regelgeving”.

Wat ook nog onze on verdeelde aandacht heeft is dat een zekere R
Veltmuis nog steeds zijn strafworp missen niet heeft afbetaald ( zeker
goed voor twee a drie extra large rondjes ).

Paul en Michael zijn momenteel in onder handeling over de gouden
handdruk die ze gaan krijgen als ze aan het eind van dit seizoen gaan
afvloeien richting echte teams. Succes heren!

Nieuwe talenten, die de oude garde moet gaan vervangen, zijn nog
niet gecontracteerd maar ergens ver achter de schermen word er hard
aan gewerkt. Dus binnen niet al te lange tijd hoop ik een aantal
namen bekend te mogen maken.

Rest mij nog slecht een ieder een vrolijk Pinksteren te wensen, al
geloof ik dat dat dit jaar samen met kerstmis valt dus misschien is het
wel gelukkig kerstmis. G
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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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