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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Bij populariteitspolls staat de zwemsport al
jarenlang stevig in de top verankert. Miljoenen
keren immers maken talloze Nederlanders op
enigerlei wijze de gang naar het zwembad. Je mag
daaruit toch concluderen dat de zwemsport het almachtige ‘voetbal’
naar het bal der figuranten heeft verwezen. Waterpolo- en
(synchroon)zwemwedstrijden als hoofdmoot bij ‘Studio Sport’, waar-
bij DWT regelmatig een graantje meepikt. Mart Smeets als anchor-
man van dit respectabele sportprogramma die het een eer vindt om
uw voorzitter als gastcommentator uit te nodigen. Door exorbitant
hoge transferbedragen wordt de zwemsport uiteindelijk gedwongen
om pas op de plaats te maken en een bescheiden positie in te nemen
in de pikorde van de sportverdwazing. Wakker wordend uit deze
droomrijke situatie mag ik de hemel prijzen dat de werkelijkheid
bijna een gevoel van opluchting geeft, want…; gelukkig geen suppor-
tersrellen met spreekkoren waarbij de scheidsrechter een ongeneeslij-
ke haaienziekte toegewenst krijgt, de openbare orde rond het Boer-
haavebad behoorlijk in diskrediet brengend.
Maar ja, de successen van Sydney 2000 heeft toch bij veel zwembo-
bo’s tot verwarring geleid.

Volgens hen is Nederland blijkbaar doorgedrongen tot de absolute
wereldzwemtop en dat dankzij zegge en schrijve twee supertalenten.
De voetbalbond is dit met elf gelouterde voet-ballers en een aantal
mindere voetbalgoden niet gelukt. Met welk een recht bedient men
zich in het knusse vaderlandse zwemwereldje dan toch van die eufo-
rie en zelfgenoegzaamheid? Deskundigen buitelen derhalve over- en
door elkaar heen om de voor en tegenstellingen van deze stellingna-
me te becommentariëren. Verhalen over topzwembaden die deze
classificatie uiteindelijk niet verdienen en dito topzwemformaties die
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de hooggespannen verwachtingen bij mondiale en Europese toernooi-
en bij lange na niet waar kunnen maken; kortom een meer kritische
kijk op zaken met voldoende realiteitszin, waardoor de uitgangsposi-
tie geen geweld hoeft te worden aangedaan, zou geen slechte zaak
zijn. Even leek het of we inderdaad tot de wereldzwemtop behoor-
den, maar successen uit het verleden geven geen garantie voor de
toekomst. Een pijnlijke conclusie derhalve die echter de uitdaging
om wereldtop te zijn geen geweld aandoet. 

Het is dus zaak voor onder meer de Philipsformatie uit Eindhoven en
TZA uit Amsterdam om voort te gaan op de ingeslagen weg; en denk
erom dat ze nog de nodige hobbels te nemen krijgen. Het geeft ande-
re districten stof tot nadenken om volgens vergelijkbare formules aan
de slag te gaan, die behalve voor het wedstrijdzwemmen ook geko-
pieerd gaan worden voor de andere takken van de zwemsport. Eigen-
lijk is deze formule reeds gemeengoed, getuige de diverse kringtrai-
ningen, maar op een ogenschijnlijk onverklaarbare wijze lijkt er geen
duidelijke doorgetrokken lijn, a la bijvoorbeeld de Ajax formule, in
het (gewenste) patroon aangebracht te kunnen worden. Het is zo wie
zo al razend moeilijk om verenigingsbestuurders over de streep te
trekken omdat deze immers ook met andere belangen en wetmatighe-
den te maken hebben. Topzwemmen in de regio moet toch in het
Haarlemse ook kunnen! Of blijft dit voor altijd een onvervulde wens.
Ik denk dat de Haarlemse zwemverenigingen met een goede formule
onder strikt vooraf gestelde voorwaarden, onder regie van de BHZ (=
stichting Belangen Haarlemse Zwemverenigingen), in staat moeten
zijn om de levensvatbaarheid van een topzwemformatie te kunnen
garanderen. Het idee om dit werkelijk te willen bereiken hoeft zeker
geen luchtfietserij te zijn!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Informatief..

- Innen financiële verplichting bij het leszwem-
men & Late Uur.

Als een van de laatste zwemverenigingen in Haarlem
gaat DWT met ingang van 1 januari 2003 over tot beta-
ling met acceptgiro’s. Tot nu toe was het zo dat eind
november van het lopende jaar alleen een acceptgiro
werd toegezonden voor de contributie van het komende jaar en verd-
er betaalde men i 2,20 badgeld per keer aan de tafeldames/heer.
Hierin wordt de volgende verandering aangebracht:
• Eind november van het lopende jaar ontvangt u een acceptgiro

van i 36,00 voor de contributie van 2003.
• Daarnaast ontvangt u drie keer per jaar, te weten; eind december,

eind april en eind augustus een acceptgiro van i 28,60 voor het
badgeld.

• Wij geven 45 weken zwemles per jaar en bieden leden van het
Late Uur de mogelijkheid om 45 weken de gang naar het Late
Uur te maken. Voor de berekening van het badgeld gaan wij
echter uit van 39 weken. Er komen 3 periodes van 13 weken
badgeld. Deze periodes lopen van 1 januari tot 30 april, van 1 mei
tot 31 augustus en van 1 september tot 31 december.

• De betalingen moeten binnen zijn op 10 januari, 10 april en 10
september. Niet tijdig betalen is niet zwemmen!

• Bij het leszwemmen zullen de tafeldames in het vervolg alleen
nog de presentielijst bijhouden. U moet uw kind(eren) dus wel bij
de tafeldames melden.

• Ook bij het Late Uur zal een vorm van presentiecontrole plaats-
vinden.

• U ontvangt binnenkort nog een brief met deze inhoud van de
penningmeester, mw. Lommerse.

• Uiteraard geldt voor leden met een all-in-tarief de voor dit tarief
gebruikelijke procedure.

- Grote clubactie.



  De Waterdroppels 5  

De oplettende lezers onder u zal het niet ontgaan zijn dat er dit jaar
weinig informatie over de Grote Clubactie in het clubblad staat.
Achter de schermen wordt echter hard gewerkt om de Grote Clubac-
tie voor DWT weer succesvol te laten verlopen. U zult te zijner tijd
ongetwijfeld hier meer over horen van het ‘petit comité GCA’ nieu-
we stijl.

- Het Klazenfestival.
Over het Klazenfestival is uitgebreid bericht in de twee vorige edities
van het clubblad. Er zijn reeds de nodige aanmeldingen binnen voor
een bezoek van de traditionele sinterkinder-vriend aan huis. Wilt u
daar ook bij horen, dan raad ik u aan om zo snel mogelijk contact op
te nemen met: Ebelien Brander, telefoon: 023-5248215. En denk
erom, reageer snel, want volgeboekt is volgeboekt. Per slot van reke-
ning heeft de ultieme kindervriend rond zijn verjaardag al een over-
volle agenda! G

Met bronvermelding.
Bron: Algemeen Dagblad d.d. 03-10-02

Edith van Dijk zwemt zich naar de mondiale titel op de 25 km. Een
prestatie die door Bettine Vriesekoop wordt bezien als een van ong-
ekende puurheid. En Bettine heeft als ex-topsporter enige recht van
spreken. Vanuit een bijna wetenschappelijke invalshoek beschrijft zij
haar visie over de strijd die het karaktermens Edith van Dijk met
zichzelf levert om een dergelijke slopende tocht tot dit fantastisch
einde te brengen. Een prestatie als deze roept volgens Bettine verge-
lijkbare overlevingskrachten op als bij een bevalling. Bettines verhaal
getuigt dan ook van pure bewondering. Een integrale weergave van
dit volgens mij sportjournalistiek bezien hoogstaande artikel wil ik
de lezer niet onthouden. Ik citeer;
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Spel en strijd, daar draait het volgens gedragswetenschappers alle-
maal om in de (top)sport. Strijd komt voort uit het instinct te overle-
ven. En Freud beweerde dat de drang om te presteren voortkomt uit
machts-, veroverings- en territoriumdrift. De legendarische socioloog
Johan Huizing zag spel en sport vooral als dekmantel voor het voeren
van oorlog. In al die theorieën zal een kern van waarheid schuilen,
maar er bestaan ook sporten die nauwelijks een spelelement kennen.
Sporten waarbij de directe strijd bij de tegenstanders van minder
belang is dan de strijd met jezelf. De strijd tegen jezelf en de rol van
het onbewuste worden vaak vergeten in de theorievormingen over
sport. Ik moest daaraan denken toen Edith van Dijk afgelopen week-
end de wereldtitel 25 km zwemmen op haar naam schreef. Wat zou
er tijdens het zwemmen in vredesnaam door haar hoofd spoken en
zou zij zich wel bewust zijn van een tegenstander, vroeg ik mij af. Ja
natuurlijk heeft ze tegenstanders, tenslotte was het in het Egyptische
water een nek-aan-nekrace, maar wanneer ze straks het Kanaal over
wil zwemmen zal ze toch louter de strijd met zichzelf moeten aang-
aan.

Wat bezielt Edith van Dijk om tot vervelens toe lange afstanden te
zwemmen? Topsport wordt meestal direct geassocieerd met het fysie-
ke, maar is het niet zo dat je wanneer je uren achter elkaar zwemt, je
lichaam wel moet ontstijgen om het te kunnen volbrengen? Bij het
zwemmen van marathons moet je waarschijnlijk een zelfde overle-
vingskracht aanboren als tijdens een bevalling. Niet eerder heb ik me
zo tegen de muur gedrukt gevoeld als tijdens het opvangen van mijn
zwangerschapspijnen. In de sport kun je altijd de handdoek in de ring
gooien, maar tijdens de bevalling heb je geen keus; je moet door-
knokken, of je wilt of niet. Er is zelfs geen ruimte om over triviale
dingen na te denken. Het is een kwestie van heel geconcentreerd
zorgen dat jij en je kind overleven. Zonder die concentratie en de
trance, waarin die gedachteloosheid ontstaat, kunnen vrouwen de
bevalling niet tot een goed einde brengen. Het lijkt me dat er ook
voor Edith van Dijk geen uitvlucht mogelijk is. Ze kan niet even op
een bankje zitten of een ballenjongen de opdracht geven een drankje



  De Waterdroppels 7  

voor haar te gaan halen Duursporten zouden geen duursporten meer
zijn als je pauzes zou mogen inlassen, maar tijdens een marathon of
triatlon kan de omgeving tenminste nog afleiding bieden. Hoewel je
daar, als het goed is, natuurlijk ook geen oog voor zult hebben.

Edith van Dijk denkt tijdens het zwemmen ook vast niet aan het
betalen van haar energie rekening. Eerder zorgen allerlei onbewuste
processen ervoor dat zij haar eigen energie optimaal kan benutten.
Prestaties als die van Edith van Dijk zijn van ongekende puurheid
Evenals Edith van Dijk zelf is de discipline die zij beoefent wars van
opsmuk en uiterlijke schijn. Geen glitterpakjes, make-up, tandpastag-
limlach of mooie praatjes. De sport zelf is de hoogste vorm van per-
fectie en schoonheid. Sport en de drijfveren om aan sport te doen zijn
aan mode onderhevig en presteren is tegenwoordig presenteren.
Geld, aanzien en er vooral uitzien volgens de laatste mode bepalen of
je als sporter wordt opgemerkt en gewaardeerd. Edith van Dijk kiest
de ruime zee om niet haar rivales maar de diepste spelonken van
zichzelf te leren kennen. Het is een verademing te zien dat een intelli-
gente vrouw als zij niet bezig is met de buitenwereld, maar eerder
met haar eigen binnenwereld. In de duursport ontbreekt het spelele-
ment en daardoor kun je als duursporter, volgens mij, net als tijdens
een bevalling, alleen presteren in volkomen gedachteloosheid. Voor
mij is Edith van Dijk het symbool van iemand die continuïteit, door-
zettingsvermogen, techniek, cadans en effectief bewegen met een
enorme perfectie combineert. Voor haar gaat het noch om het spel
noch om de knikkers. Zwemmen gebruikt zij waarschijnlijk als zoek-
tocht naar haar eigen grenzen en wellicht ook als vorm van actief
mediteren, want zonder trance en zonder spel kan ik mij niet voor-
stellen dat de urenlange strijd met jezelf in het donkere water geen
voortdurende kwelling is. G
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Déjà vu.
Door: Guus Niehot.

Als verstokte Studio-Sport fanaat zat ik zondagavond 6 oktober klok-
slag 7-uur voor de buis gekluisterd. Ik moest nog snel wezen ook,
want amper een kwartier daarvoor vertrok ik uit het Boerhaavebad
waar de wedstrijdploeg z’n eerste competitiewedstrijd afwerkte. Het
gesprek dat ik samen met onder meer Eric Kokkelkoren had met een
mogelijke sponsor spookte nog door mijn hoofd. De spannende sa-
menvatting van de voetbalklassieker Feyenoord - Ajax bracht mij
echter al snel terug in het vertrouwde zondagavond-Studio-Sport-
sfeertje. En toch had ik een mysterieus gevoel dat ik niet kon thuis-
brengen. Rond 8.30 uur die avond werd de uitzending van Studio-
Sport plotseling afgebroken. Het NOS-journaal meldde dat prins
Claus die avond was overleden; heel bizar, rond de traditionele aan-
vangstijd van Studio-sport. Alle sporttrivialiteiten ten spijt, word je
dan plotseling teruggeworpen op de betrekkelijkheid van het bestaan
in zijn meest basale vorm. Wat is dan nog sport met alle verdwazen-
de elementen daaromheen. En hoe kleingeestig is dan nog de beteke-
nis van de almaar voortdurende LPF-soap in deze dagen. Ik was niet
verslagen, maar nam wel een gepaste stap terug naar de betrekkelijk-
heid van alle dingen waaraan een ieder, dus ook koningskinderen
niet, ontkomt.

Ik moest hieraan denken toen zich exact 40 jaar terug in ons land een
vergelijkbare situatie voordeed. Rebels als ik was, wars van opsmuk
en gezag dat mij mogelijk in mijn vrijheden beknotte, waren royalis-
tische gevoelens mij wezensvreemd. De Cuba crisis, waarvan de
ernst nauwelijks tot mij doordrong, was amper aan bezworen. We
stonden aan de vooravond van de strengste winter sinds decennia en
Feijenoord (dat schreef je toen nog zo) zou die week in december een
wedstrijd spelen voor de Europacup. Met de wetenschap bij vrienden
voor de buis, want bij mij thuis stond nog niet zo’n modern apparaat,
met een spannende pot voetbal in het vooruitzicht, kon mij niets meer
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gebeuren. Totdat de radio meldde dat prinses Wilhelmina, voormalig
moeder des vaderlands, was overleden. Eenzaam, maar niet alleen;
zoals haar gelijknamige boek heette, maar ik voelde mij wel zo, want
de uitzending van Feijenoord op TV kon ik wel vergeten. De betrek-
kelijkheid van de zaken des levens was blijkbaar aan mij nog niet
besteed.

Nu 40 jaar later dus, lijkt er in mijn gevoel toch wel het een en ander
verandert te zijn. Normen en waarden, toentertijd een bijkans knel-
lende vanzelfsprekendheid, staan thans duidelijk ter discussie. Maar
om mij heen kijkend en luisterend met welk een waardigheid en
respect de dood van prins Claus door zeker ook de jongere generatie,
is opgepakt; ben ik de overtuiging toegedaan dat het met het verval
van normen en waarden wel meevalt. Betrekkelijkheid is ook voor
veel jongeren thans niet wezensvreemd en dat is een verheugende
constatering. Ik mag dus rustig doorgaan met mijn Studio-Sport-
zondagavondgevoel en mij weer wekelijks om 7-uur ’s avonds voor
de buis nestelen. G

Van de Polocommissie

Jawel, het wordt weer winter. Wanneer ik
dit schrijf is het half oktober en persoonlijk
vind ik het buiten erg koud. Ik geloof zelfs dat het offi-
cieel is bewezen dat het dit jaar kouder is dan dat het ‘hoort’ te zijn...
Ik vind het ontzettend vervelend en misschien zelfs wel zorgwek-
kend, want als ik het nu al koud heb, gewapend met sjaal, handschoe-
nen en winterjas..hoe moet dat dan in januari, als het écht winter is??
Brrr.

Vaak genoeg fiets ik langs verschillende sportvelden in de buurt van
het Boerhaavebad, en dan ben ik toch wel heel blij dat ik heb geko-
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zen voor een sport waarbij ik niet op zaterdag of zondag ochtend
achter een of andere bal aan hoef te rennen op een bevroren veld, in
een korte brok of rok, waarschijnlijk ook nog af en toe in de
regen....Nee, wij mogen gewoon lekker naar een heerlijk verwarmd
zwembad, om daar achter een bal aan te gaan zwemmen. Natuurlijk
kunnen we gaan zeuren dat het water zo koud is, maar dat valt, ver-
geleken met de omstandigheden van bijv. hockeyers, dan ook wel
weer mee, toch?

Oké, genoeg over winter, kou en regen, dit hoort tenslotte een stukje
te zijn over de polocommissie.... Maar dat is nou eigenlijk het lastig-
ste van het schrijven van dit stukje, want in de maand november
gebeurt nou niet echt veel, op waterpolo-gebied binnen DWT. De
herfstvakantie activiteiten zijn al geweest (een erg leuke speurtocht
en spannende dropping...), en het is nog te vroeg om te vertellen wat
er rond de kerstdagen allemaal gaat gebeuren,( zoals bijvoorbeeld het
vertrouwde jeugd-gala, met dit jaar het thema “kerstfeest op Hawaï”).
Dus ik heb besloten het hierbij te laten.
Succes met de winter en natuurlijk de competitie!.

Dana.

Wedstrijdwijzigingen

• Heren 1: de wedstrijd tegen Triton Weesp op zondag 17 november
is verplaatst naar Sportfondsenbad Bussum. Aanvang om 15.30 uur. 
    
• Heren 2: de wedstrijd tegen Rapido ’82 3 op zaterdag 16 november
is vervroegd. Jullie spelen om 18.45 uur in De Planeet 1 i.p.v. om
21.30 uur in De Planeet 2.

•  Pupillen: KZC D heeft zich teruggetrokken. Jullie wedstrijd van 9
november vervalt dus.
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Baddienst, jurytafel en vsr in november

Zaterdag 2 november Randy
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1C DWT C De Reuring A 18.30 Anje en Marion Anita

NH.D2 DWT 3 De Bron 1 19.00 Richard en Jasper Remon

NH.H4 DWT 5 De Bron 4 19.45 Anita en Carry Remon

NH.H1 DWT 4 Orkano ’75 2 20.30 Bert, Niels en Randy -

Zaterdag 9 november Sandra
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

D3.JB3 DWT A Aquafit A 18.30 Teun, Thijs en Hayo -

B.D2A DWT 1 R.O.G. (sg) 1 19.15 Robin, Ted en Paul S. -

B.H3C DWT 1 Het Y 1 20.00 Sabine, Marjolijn en Sandra -

B.HR2B DWT 2 DAW Finenzo 2 20.45 Sabine, Marjolijn en Sandra -

Zaterdag 16 november Eddy
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D2 DWT 3 Hoorn 2 18.30 Eddy en Patrick Raymond
NH.D1 DWT 2 Alliance 4 19.15 Carry, Anita en Eddy -

D3.H4B DWT 3 De Waterwolf 1 20.00 Fokkelina, Antonette & Karina -

NH.H4 DWT 5 De Ham 8 20.45 Stefan W. en Jaco Eddy

Zaterdag 23 november Thijs
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.A2A DWT B H.hugowaard’92 B 18.30 Eddy en Thijs Raymon

B.D2A DWT 1 Watervlo 1 19.15 Frank, Michael en Paul T. -

B.H3C DWT 1 De Vuursche 1 20.00 Roselijn, Yvette en Mariska -

B.HR2B DWT 2 UZSC 3 20.45 Roselijn, Yvette en Mariska -

Zaterdag 30 november Patricia en Bart
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1C DWT C NVA/HHC D 18.30 Anje en Jolande Ronnie

NH.D2 DWT 4 Rapido ’82 3 19.00 Jasper en Richard Remon

D3.H4B DWT 3 De Ham 5 19.45 Christine, Joyce en Patricia -

NH.H4 DWT 5 Ed-Vo 1 20.30 Stefan en Lodewijk Remon
NH.H1 DWT 4 Rapido’82 5 21.15 Stefan, Lodewijk en Patrick -



  12 De Waterdroppels  

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
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Zondag 22 december: kerstfeest a la hawaii

Het stond vorige maand ook al in het clubblad, maar nu de bladeren
echt heel rap horizontaal door de straat waaien en de eerste nacht-
vorst keihard toegeslagen heeft, kan het niet missen of het is bijna
Kerstmis.
Omdat het altijd een groot succes is, organiseren we ook dit jaar een

*** Adspiranten, pupillen en minipoloërs ***

Op zondag 17 november en 15 december
is er geen training in het Boerhaavebad.

In plaats daarvan trainen jullie
op die dagen vanaf 13.30 uur

in De Planeet.
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kerstfeest voor minipolo, pupillen en adspiranten en
dames en heren-jeugd en wel op zondag 22 decem-
ber in het clubhuis. De kosten zijn ¤ 3,00 per per-
soon. Wat gaat er gebeuren?

• Minipolo, pupillen en adspiranten: jullie
zwemmen van 16.30 – 18.00 uur. Daarna staat er
een kerstdiner met patat, kroket en limonade voor
jullie klaar in het clubhuis. Om 20.00 uur is het
afgelopen. Geef je op bij Sabine met het
inschrijfstrookje

• Vanaf 20.30 uur zijn de dames en heren-jeugd,
zo’n beetje van 15-18 jaar, welkom. Net als bij de
dropping in de herfstvakantie is deze leeftijds-
groep een indicatie/richtlijn/grove raming. Dit
jaar is er een thema, namelijk HAWAII. Jasje dasje weten we nu wel,
dus fluks de tropische outfit of andere gedachten die je bij dit thema
hebt uit de kast gehaald. Geef je op bij Sabine met het
inschrijfstrookje.

#####################

Ja, ik ben erbij op 22 december!
Ik heet ……………………………… en ik speel in …………. .

Inleveren bij Sabine Roozen. Je kunt ook bij haar betalen.

#####################

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink



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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Marjolijn is verhuist

Mijn nieuwe adres is:
Marjolijn Verbruggen
Diaconessenlplein 89
2012 JX Haarlem
Tel. 023-5314120

Groetjes  Mar.

Clubrecords

Sjoerd de Vries heeft het clubrecord  op de
50 rug voor jongens onder 10 verbeterd tot 42.15
De andere record houders op de 50m rugslag zijn:

50 m rugslag Dames
t/m 10 Katinka van Vastenhoven 39.70 04/04/1993
t/m 12 Yvette Roozen 39.60 06/12/1992
t/m 14 Bianca van Bilderbeek 33.30 29/04/1979
t/m 16 Viki Boviatsis 32.27 06/01/2002
boven 16 Viki Boviatsis 32.27 06/01/2002

50 m rugslag Heren
t/m 10 Sjoerd de Vries 42.15 06/10/2002
t/m 12 Maarten Keyzer 38.90 02/06/1991
t/m 14 Dennis de Graaf 36.06 14/10/2001
t/m 16 Jurgen Kleinhout 31.20 29/04/1979
t/m 18 Michiel Veen 30.90 27/10/1996
boven 18 Ronald Stricker 30.30 29/04/1979
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Competitie 1
06-10-2002 te Haarlem
1 4x100m Vrijeslag estafette dames
1 Yvette Roozen 4.43.77CR 1

Tessa Wijckmans
Diana Niehot
Viki Boviatsis

2 4x50m Wisselslag est j. junioren 4
1 Stefan van Rumpt 2.19.65CR 1

Dennis de Graaf
Ismail Erkan
Richard van Eis

4 100m Schoolslag m. minioren 6 en later
1 Sarah Soumete 1.43.081.40.74*
2 Milou Zandvliet 1.46.971.46.10*
3 Ebru Kalay 1.58.191.51.79*
4 Nilay Avar 1.54.27*
5 Myrthe Rossel 1.59.53*

5 100m Schoolslag j. minioren 6 en later
1 Stefan van Rumpt 1.45.831.42.84* 2
2 Jeroen Teeuwen 1.47.871.49.59
3 Yunus Karaca 1.59.251.50.86*
4 Sjoerd de Vries 1.54.391.51.90*

6 100m Wisselslag m. junioren 2 en later
1 Tessa Wijckmans 1.32.101.27.97*
2 Fien de Vries 1.47.701.31.66*
3 Ceyda Karaca 1.39.441.35.26*
4 Yesim Koycu 1.59.061.42.66*

7 100m Wisselslag j. junioren 2 en later
1 Roy Kokkelkoren 1.33.301.30.56*
2 Wouter van de Bor 1.32.441.31.24*
3 Guney Yerden 1.43.161.33.52*
4 Roberto Staphorst 1.35.52*
5 Ghassan Ibrahimi 1.53.821.47.34*

8 50m Vrijeslag m. jeugd 2 en later
1 Tessa Wijckmans 0.34.670.34.69

2 Jody Kokkelkoren 0.37.080.35.65*
3 Anouk Rossel 0.36.140.37.38

9 50m Vrijeslag j. junioren 4 en later
1 Ismail Erkan 0.28.490.28.18* 1
2 Dennis de Graaf 0.27.980.28.91 2
3 Richard van Eis 0.32.310.33.13

10 100m Vlinderslag m. senioren 2 en later
1 Viki Boviatsis 1.13.411.15.06 1

11 100m Vlinderslag j. jeugd 2 en later
1 Dennis de Graaf 1.11.851.18.50 2
2 Ismail Erkan 1.16.301.18.74 3
3 Jelle Breeuwer 1.46.671.32.56*

12 100m Schoolslag dames
1 Yvette Roozen 1.23.971.26.97 1
2 Ceyda Karaca 1.39.141.40.04
3 Diana Niehot 1.41.961.48.20

13 100m Schoolslag heren
1 Eric Veen 1.15.621.15.46* 2
2 Michiel Veen 1.15.101.17.62
3 Martin Niehot 1.23.171.24.81
4 Michael de Feber 1.24.341.29.93 b
5 Peter van de Bor 1.30.491.29.93* a

15 50m Rugslag m. minioren 6 en later
1 Sarah Soumete 0.47.200.44.38* 2
2 Milou Zandvliet 0.45.810.44.70*
3 Ebru Kalay 1. 04.03 0.51.93*
4 Myrthe Rossel 0.55.720.57.16
5 Nilay Avar 1.10.451.00.21*

16 50m Rugslag j. minioren 6 en later
1 Sjoerd de Vries 0.45.780.42.15*CR

2
2 Stefan van Rumpt 0.46.050.43.16*
3 Jeroen Teeuwen 0.51.500.46.46*
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4 Yunus Karaca 0.54.440.53.76*

17 100m Vrijeslag m. junioren 2 en later
1 Tessa Wijckmans 1.18.821.16.10* 2
2 Fien de Vries 1.23.051.22.53*
3 Yesim Koycu 1.32.941.31.24*

18 100m Vrijeslag j. junioren 2 en later
1 Roy Kokkelkoren 1.23.111.19.68*
2 Stefan van Rumpt 1.18.971.19.89
3 Roberto Staphorst 1.21.65*
4 Wouter van de Bor 1.32.671.26.47*
5 Guney Yerden 1.29.011.28.82*
6 Ghassan Ibrahimi 1.35.411.35.95

19 200m Schoolslag m. jeugd 2 en later
1 Viki Boviatsis 3.10.343.06.56* 2
2 Anouk Rossel 3.39.743.28.78*
3 Ceyda Karaca 3.35.753.33.70*
4 Jody Kokkelkoren 3.38.483.39.93

20 200m Schoolslag j. junioren 4 en later
1 Dennis de Graaf 2.59.582.57.69* 1
2 Ismail Erkan 3.01.70* SL

21 200m Vrijeslag m. senioren 2 en later
1 Viki Boviatsis 2.13.982.18.84 1

22 200m Vrijeslag j. jeugd 2 en later
1 Richard van Eis 2.43.202.45.15
2 Jelle Breeuwer 3.00.722.58.56*

23 100m Wisselslag dames
1 Yvette Roozen 1.17.901.20.08 3
2 Diana Niehot 1.26.201.30.44
3 Jody Kokkelkoren 1.32.111.36.93

24 100m Wisselslag heren
1 Michiel Veen 1.05.891.06.74 c
2 Eric Veen 1.08.471.06.74* a2
3 Martin Niehot 1.12.361.15.58
4 Michael de Feber 1.16.761.16.23*
5 Peter van de Bor 1.20.831.20.32*

25 4x50m Vrijeslag estafette m. junioren 2
1 Fien de Vries 

Sarah Soumete
Milou Zandvliet
Tessa Wijckmans 2.25.38CR 3

26 4x100m Vrijeslag est j. jeugd 2 en later
1 Ismail Erkan

Stefan van Rumpt
Richard van Eis
Dennis de Graaf 4.59.89CR 3

* : Verbetering eigen tijd. CR : Clubrecord.

Wedstrijdzwemmen
Door:Aloys Wijckmans

Competitie goed gestart
Zondag 6 oktober is de competitie gestart van het wedstrijdzwem-
men. In de klasse waarin DWT uit komt strijden zo'n 18 verenigingen
om de hoogste eer. Het vorig jaar is DWT net niet gedegradeerd en
het komend jaar hopen we toch bij de betere helft te horen. De uitslag
van de eerste wedstrijd geeft ons in ieder geval goede moed. Tijdens
de l"' wedstrijd georganiseerd door de Futen uit Amstelveen, kwamen
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de DWT zwemmers goed uit de startblokken. Er werden maar liefst
44 pr's gezwommen. Yesim verbeterde haar tijd op 100m wisselslag
met maar liefst 17 sec. tot 1.42. 66, Yunus haalde maar liefst 9 sec af
van zijn tijd op de 100m schoolslag. Jelle zwom een pittig pr op
100m vlinderslag door 14 sec. sneller te zijn en uit te komen op
 1.32.56. Ook werden er 4 clubrecords gezwommen. Sjoerd de Vries
zwom met 0.42.15 een clubrecord op de 50m rugslag minioren 6. De
andere records waren voor de estafetteploegen.

De volgende zwemmers zwommen zich in de prijzen:
1. Stefan van Rumpt 2e

2. Ismail Erkan 1  3e e

3. Dennis de Graaf 1  2  2e e e

4. Viki Boviatsis 1  1  2e e e

5. Yvette Roozen 1  3e e

6. Eric Veen, ja zelfs hij 2  2e e

7. Sarah Soumete 2e

8. Sjoerd de Vries 2e

9. Tessa Wijckmans 2e

10. De estafette ploegen: 4 * 100m vrijslag dames en 4*50m wissel-
slag junioren jongens werden 1e

Een grote sprong vooruit was er voor Anouk Rossel op de 200m
schoolslag, zij werd 4 e J n 3.28.78; maar liefst 11 sec. sneller.
's Ochtends nog wat koortsig en flink verkouden verbeterde Wouter
zijn tijd op de 100m vrijeslag met 4 sec. tot 1.26.47. Voor alle uitsla-
gen zie verder op in dit blad.
Voor dit optreden verdiende de vereniging 4134,78 punten. Wat dat
precies waard is weten we op dit moment nog niet. Hoe sneller je
zwemt hoe minder punten je krijgt. Winnaar is straks de vereniging
met de minste punten.

Ik houd jullie op de hoogte. G
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Hallo allemaal
Door : Viki Boviatsis

Velen van jullie denken dat er aar. het eind van het seizoen geen
wedstrijden meer zijn, maar dat is schijn. 's Zomers zijn er elk week-
eind weer leuke langebaanwedstrijden. Deze wedstrijden worden in
het buitenwater gehouden. Dat is altijd heel erg gezellig! Je neemt je
tentje mee, je neemt je stoeltje mee, een koelbox met veel inhoud en
je gaat naar zo'n wedstrijd. Deze worden op verschillende plaatsen in
Nederland gehouden. Er zijn verschillende afstanden waaraan je kunt
deelnemen. Dit zijn vaak langere afstanden dan dat ie in een binnen-
bad gewend bent, maar het heet ook niet voor niks "langebaan". Als
je moet zwemmen krijg je een kapje op, waar een nummer op staat.
Zo kan de jury je herkennen als je hebt aangetikt, want je zwemt
natuurlijk allemaal door elkaar heen!
Na elke wedstrijd krijg je een leuke herinnering, die je niet op een
gewone wedstrijd krijgt. Als je prijs hebt krijg je een prachtige beker.
Daarnaast zijn er heel heel soms voor de winnaars nog een "hoofd-
prijs", denk hierbij aan een helikopter-vlucht (dat is echt heel gaat),
een sporttas (ook leuk) of kaartjes voor voetbal etc....
Voor de ouders is het vaak ook veel leuker om mee te gaan. Bijna
elke wedstrijd heeft namelijk ook presstatie tochten, waar iedereen
(dus ook de ouders) aan mee mogen doen! 
Tot nu toe zijn er maar een handjevol deelnemers van DWT die aan
dit soort wedstrijden deelnemen. Het zou leuk Zijn als er meer men-
sen van DWT mee willen doen. Dat maakt zo'n wedstrijd natuurlijk
ook veel leuker! Je hoeft niet alle wedstrijden mee te doen, want
velen gaan ook nog op vakantie, maar als je dan nog niet weg bent of
als je al terug bent kan je meedoen.

Als je meer informatie wilt over de langebaan-wedstrijden, kijk dan
op www.noww.nl of op www.zwemkroniek.com (bij open water).
Dit is m'n tweede jaar dat ik aan dit soort wedstrijden meedoe. Ik ga
er altijd samen met Ok naar toe, die dit al jaren doet. Ik vind
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langebaan-wedstrijden veel leuker dan in een gewoon zwembad,
waar het altijd zo bloedheet is! Je leert mensen kennen die je later
weer terugziet in het zwembad. Het is vaak mooi weer. Dan zit ieder-
een lekker in de zon. Als het slecht weer is zit iedereen weer lekker
knus onder de tent! Het is altijd leuk, maar het zou gezelliger zijn als
er een grotere groep van DWT naar die wedstrijden ging.

Tessa: "Ik vind langebaan heel leuk en gezellig, want het is anders
dan in een zwembad, net als op de camping! Het is niet warm, ook
niet zo druk. In het zwembad zit je allemaal zo op elkaar gepropt en
op de langebaanwedstrijden zit je ruimer en gezelliger. Het is handig
dat je door kan zwemmen, zonder al die keerpunten! Het enige na-
deel is dat het zo ver rijden is. Het water kan ook koud zijn en er
zitten planten en algen in."

Ceijda: "Ik vind langebaanzwemmen altijd erg leuk en gezellig, want
het lijkt net een camping. Het is ook wel leuker dan een normale
wedstrijd (vind ik). Het enige nadeel is dat je soms niet weet hoe je
moet zwemmen en dan maak je van die onnodige bochten en zo (just
like me). Door het water kan je ook niks door je bril zien en het water
is koud!! Maar daar wen je weer snel aan hoor!!  Ik heb zelf 2 keer
meegedaan en vond het erg leuk. Ik ga nog vaker meedoen hoop ik.
Dus mensen die dit lezen en die nog niet mee hebben gedaan: doe
lekker mee en zet hem op voor DWT!"

Jody:: "'Ik vind langebaanzwemmen erg leuk en gezellig. Leuk om
dat het buiten is en omdat je
in het buiten water zwemt. Gezellig omdat je in een tent zit met vaak
een andere club. Er zijn ook heel veel tentjes die het nog gezelliger
maken. Als je hebt gezwommen krijg je altijd een herinnering, dat
vind ik ook leuk."

Groetjes Vilki Boviatsis G
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Uit de Kringkrant 
van eind augustus 2002
Ingestuurd door: Gé Luttikhuizen

Dit seizoen zijn er weer Speedo-zwemwedstrijden. Ze zijn opge-
splitst in twee soorten:  voorronde-zwemwedstrijden. Deze zijn be-
doeld voor zwemmers en zwemsters  die het starten, de zwemslagen,
het keren en het aantikken vrij goed uitvoeren.  Tenminste dat wordt
van hen verwacht en een jury ziet er op toe dat de zwemregels goed
toegepast worden. Deze zwemleden trainen in het algemeen regelma-
tig en bezitten daardoor een redelijke zwem-conditie. Aan deze wed-
strijden kunnen  alleen minioren 3 t/m 6 meedoen. => instroom-
zwemwedstrijden. Deze zijn bedoeld voor zwemmers en zwemsters
die  weinig trainen of sinds kort lid zijn van een zwemvereniging. Ze
zijn nog niet goed  op de hoogte van de zwemregels tijdens een
zwemwedstrijd. Bovendien is de  zwem-conditie waarschijnlijk laag.
De zwemafstanden zijn daarom bij dit type  wedstrijden korter dan
bij de voorronde-wedstrijden.
Enkele jaren terug is de zwembond overgegaan tot een andere
naamgeving bij het zwemmen: minioren één tot en met zes. In de
eerste tabel kun je zien bij welke groep minioren je hoort. Voor elke
groep minioren staan alle afstanden (meters), die je kunt zwemmen.
Daarvoor zijn vier wedstrijddata vastgesteld, die in de tweede tabel
staan.

     instroorn                                                                    voorronde

1996 1995 1994 1993 1992 1991 geboren in 1994 1993 1992 1991

1 2 3 4 5 6 minioren 3 4 5 6

25 25 50 50 50 50 vrije slag 100 100 100 100

25 25 50 50 50 50 100 100 100 100

25 25 50 50 50 50 schoolslag 100 100 100 100

25 25 50 50 50 50 100 100 100 100

25 25 50 50 50 50 rugslag 100 100 100 100

25 25 50 50 50 50 100 100 100 100
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25 25 25 25 25 50 vlinderslag 50 50 50 100

25 25 25 25 25 50 50 50 100

100 wisselslag 100 100 200 200

100 100 200 200

Deze groepsindeling geldt voor de periode: 1 september 2002 - 31
augustus 2003

instroorn wedstrijddatum voorronde wedstrijd datum

deel 1 22 september 2002 deel 1 29 september 2002

deel 2 8 december 2002 deel 2 15 december 2002

deel 3 26 januari 2003 deel 3 2 februari 2003

deel 4 30 maart 2003 deel 4 6 april 2003

Langebaan uitslagen 2002

progr.
nr

plaats
naam zwemmer /-

ster
datum groep

afstand
in meters

slag tijd plek
deel
ne-

mers

Spaarnwoude 15 juni

6 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 5000 vr. 69.39.15 6 17

Spaarnwoude 16 juni

1 Michael de Feber 17 jaar e.j. -j. 2000 vr. 35.35.05 45 48

6 Tessa Wijckmans 13 jaar e.j. - m. 1000 vr. 18.04.55 4 10

6 Ceijda Karaca 1000 vr. 19.49.63 8 10

10 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.26.70 1 22

10 Jody Kokkelkoren 1000 vr. 17.02.85 18 22

16 Viki Boviatsis groepsrace 500 sch. 5

16 Jody Kokkelkloren 500 sch. 5

16 Tessa Wijckmans 500 sch. 5

16 Ceijda Karaca 500 sch. 5
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17 Gé Luttkhuizen pr.t. 1000 sch. 21.55.12 - 12

Vriezenveen 22 juni

22 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1500 vr. 20.04.34 1 13

Breukelen 23 juni

6 Viki Boviatsis 15 jaar e.i. - m. 1000 vr. 12.42.99 1 24

15 Michael de Feber h 2000 vr. 30.58.92 64 74

16 Viki Boviatsis d 2000 vr. 25.35.46 6 28

Scheerwolde 29 juni

43 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1500 vr. 20.12.62 1 17

Amsterdam 30 juni

5 Viki Boviatsis 15 jaar ej. - m. 1000 vr. 13.21.07 1 40

25 Michael de Feber h 2000 vr. 33,49.47 48 50

26 Viki Boviatsis d 2000 vr. 26.52.56 4 29

Sluis 6 juli

10 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1500 vr. 19.49.75 1 A 25

Bleiswijk 7 juli

6 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.24.31 1 28

OSS 13 juli

6 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.07.85 1 29

8 Viki Boviatsis d 2000 vr. 27.52.91 19 36

Bodegraven

11 Tessa Wijckmans 13 jaar ej. - m. 1000 vr. 19.27.67 18 20

13 Viki Boviatsis 15 jaar c.j. - m. 1000 vr. 13.13.51 1 24

18 Viki Boviatsis d 2000 vr. 26.59.58 4 44

Langedijk 28 juli

19 Gé Luttikhuizen pr.t. 1000 sch. 21.29.59 - 122

Bussloo 17 aug.

7 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.29.15 1 35

9 Viki Boviatsis d 2000 vr. 27.41.19 12 50

Eersel 18 aug.

6 Tessa Wijckmans 13 jaar e.j. - m. 1000 vr. 17.05.81 17 33
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14 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.32.51 3 48

14 Jody Kokkelkoren 1000 vr. 17.28.39 41 48

Oosterhout 24 aug.

14 Viki Boviatsis ONK 15 jaar e.j. - m. 3000 vr. 39.55.74 1 17

Oosterhout 25 aug.

8 Yvette Roozen d 1000 vr. 15.54.80 17 23

12 Viki Boviatsis
15 Jaar e.J. -

m. 
1000 vr. 13.06.96 1 31

14 Viki Boviatsis d 3000 vr. 39.00.01 5 29

Wilhelminadodorp 31 aug.

2 Tessa Wijckmans 13 jaar e.j. - m. 500 sch. 9.50.44 5 8

8 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.02.52 1 39

8 Jody Kokkelkoren 1000 vr. 17.07.54 34 39

10 Tessa Wijckmans 13 jaar e.j.- m. 1000 vr. 16.48.35 13 20

14 Viki Boviatsis d 2000 vr. 26.33.88 9 53

Vlissingen 1 sept.

6 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1500 vr. 19.43.28 1 36

6 flo-d-y Kokkelkoren 1500 vr. 26.13,31 33 36

8 Tessa Wijckmans 13 jaar e.j. - m. 1000 vr. 16.58.69 14 20

14 Viki Boviatsis d 3000 vr. 38.51.99 8 46

Tilburg 7 sept.

6 Viki Boviatsis d 3000 vr. 40.02.65 7 24

16 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 12.58.36 1 20

Roermond 8 sept.

4 Viki Boviatsis d 3000 vr. 26.50.23 6 33

9 Viki Boviatsis 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 13.21.63 1
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De pen
Door: Tim

Hallo,
Ik heb de pen gehad van iets blonds wat ongeveer
1.40 meter hoog is en wat rond loopt in Haarlem.
MIEKE BEDANKT!!!!

Ik zal me even voorstellen: Ik ben Tim Peekstok, al 17 jaar en
woon in Haarlem. Ik werk in een verpleegtehuis ‘De Houttuinen’ als
leerling verzorgende, het is mijn eerste jaar en het bevalt me heel
goed. Ik ga 1 dag in de week naar school en werk 4 dagen.
Met de jongens van mijn team vinden we het heel leuk om
zaterdagavond uit te gaan in Haarlem en zondagochtend met een
brakke kop weer te gaan trainen.

Ik zit al sinds mijn negende jaar op waterpolo en ben voor de eerste
keer daar terecht gekomen door de Familie Velthuis. Het eerste jaar
dat ik voor DWT speelde werden we gelijk KAMPIOEN. Je snapt
wel dat ze me toen nooit meer hebben laten gaan.
Helaas is het daarna nooit meer zover gekomen, maar het plezier in
waterpolo is er nog steeds.
Momenteel speel ik in de Heren Jeugd met als trainer Eddy. We
hebben een heel gezellig team.

Ik had mezelf voorgenomen nadat ik gelezen had dat ik de pen kreeg,
dat de eerste die tegen mij zei dat ze niet de pen wilde, ik die juist
aan die persoon zou geven.
En ja hoor in het clubhuis meldde de eerste vrijwilliger zich al
spoedig aan. Na een kleine onderhandeling die werd afgewezen geef
ik toch de pen aan ……………Patricia ter Horst.
Jammer dat we niet tot een overeenkomst zijn gekomen.
Je weet niet wat je mist. Veel succes!!!!!!!!!! G
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Heren 2
Door: Michael

De eerste punten zijn binnen. Wij hebben nu dus al een grote punten
voorsprong op het schema van vorig jaar. En dit alles zonder ook
maar één keer met een compleet team gespeeld te hebben. ( dit komt
vooral door Walja, die nog enige wedstrijden van zijn schorsing op
de kant moet zitten )
Nu al wordt er gefilosofeerd  over promotie en vooral over hoe je dat
kan voorkomen. Gelukkig voor ons hadden de scheidsrechters in
Nijkerk dat gehoord en gaven ze ons dus ook geen enkele kans op de
winstpunten dus dat scheelde alvast weer.
Maar genoeg over de competitie. 

Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw is de maandelijkse wedstrijd van ons tegen het soepie, oftewel
heren 2 tegen heren 1. Deze publieks trekker wordt altijd glansrijk
door ons ( het tweede dus ) gewonnen ondanks het soms rechtlijnige
( lees eigenlijk partijdige of zo iets ) gefluit van ome koos. Het wordt
tijd dat onze vaste oefenwedstrijden scheids Ton ook deze
wedstrijden gaat fluiten want dan komt het eerste helemaal niet meer
op onze helft en kunnen wij fijn naar hartelust uithalen op het kleine
netje achter Teun ( de keeper van het eerste ).
Wilt u ook wel eens van de schitterende acties en, niet te vergeten,
goddelijke lichamen van het tweede genieten? Kom dan kijken, de
onderlinge wedstrijd wordt altijd gehouden op de laatste vrijdag van
de maand op het heren trainingsuur ( 21.45uur - 23.00uur ).
Naderhand vind er dan een meet en greet plaats in het clubhuis
alwaar u ook handtekeningen kunt vragen en ons kunt voorzien van
bier en dergelijke. Tevens kunt u dan getuige zijn van de tactische
nabespreking, allemaal live natuurlijk ( bij het tweede wordt er niet
ge-playbacked of nagesynchroniseerd ).
Tot ziens.



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 27 29 89
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  Haarlem
tel. 023 – 5 314120

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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