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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nederland kent vanaf het begin van de vorige
eeuw een geheel eigen verenigingscultuur, waarin
vele takken van sport een plaats hebben gevonden,
die uniek te noemen is. We voelen ons er blijkbaar
wel bij en het heeft ons bovendien op de wereldsportkaart gezet.
Mede dankzij die unieke verenigingscultuur staan we bij sporten als
voetbal, hockey, volleybal en wedstrijdzwemmen internationaal in
hoog aanzien en dat willen we graag zo houden. Afgaande op de
publicaties die sportjournalistiek Nederland daaromtrent aan de arge-
loze dagbladlezer voorschotelt, vinden sportbondbonzen blijkbaar dat
het sportklimaat in den lande drastisch aan vernieuwing toe en dat de
bestaande verenigingscultuur die vernieuwing danig in de weg staat.
Vernieuwingsdrang is hot en het steekt overal de kop op. Niks mis
mee, zou je zeggen, maar als vernieuwingsdrang verzandt in holle
frases en mannetjesmakerij, wordt de gewenste vernieuwing bij voor-
baat een kansloze zaak en met de politiek als voorbeeld weten we
sinds de verkiezingen van 15 mei jl. maar al te goed waar dit toe kan
leiden.
Zo laat het NOC*NSF bij monde van haar voorzitter Hans Blankert
weten dat, wil Nederland op de sportladder internationaal blijven
meetellen, drastisch het roer om moet. Sportverenigingen moeten
door professionals geleid worden, want die zijn immers in staat om
het aanwezige talent richting topsportbegeleiding te sturen. Blankert
denkt zeker als voormalige preses van de werkgeversclub dat sport-
verenigingen, willen zij overleven, hun beleid moeten afstemmen
volgens de maatstaf uit het bedrijfsleven, waarbij (sportieve) winst
maken het hoofddoel is. Er zijn legio sportverenigingen die om welke
reden dan ook geen enkele boodschap hebben aan de vernieuwingen
die Blankert voor ogen heeft. Het valt ook nog maar te bezien of die
vernieuwingsdrang leidt tot het gewenste resultaat. Sportcultuur laat
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zich immers niet sturen door economische wetmatigheden. Sportcul-
tuur geniet hooguit bijsturing en aanpassing in de veranderende wen-
sen van de sportconsument die geen verenigingsbinding heeft. De
moderne consument die shopt van fitnessclub naar sporthype aanbie-
der, zou lak hebben aan binding met een sportvereniging. Sport als
kant en klare wegwerpartikel, waarbij men consumeert naar behoeve,
dat bovendien de gewenste ontwikkeling voor een topsportklimaat
behoorlijk in de weg staat.
Het unieke van de vertrouwde verenigingscultuur is de binding die
men met het eigen cluppie heeft en de vriendenkring die daar het
gevolg van is. Men wil juist door de toenemende individualisering
het gevoel herwinnen om ergens bij te horen. Zelfs in het bedrijfsle-
ven vindt men dat terug, want voor de Nederlandse werknemer is een
goede verstandhouding met collega’s bevorderlijk voor de betrokken-
heid bij het bedrijf. Het verenigingsleven evolueert in de samenleving
op een welhaast natuurlijke wijze en men is zich terdege bewust dat
professionalisering daar onderdeel van uitmaakt Het unieke karakter
van de verenigingscultuur dient daarbij eerder als leidraad, dan dat
het vernieuwing in de weg zou staan. Er is evenwel niets mis met de
wens van Blankert om een topsportbeleid te ontwikkelen waarbij
sporttalenten makkelijker via een gewenste begeleiding kunnen door-
stromen. Dit doel te bereiken door op een juiste wijze gebruik te
maken van de unieke vertrouwde verenigingscultuur lijkt me al een
uitdaging op zich voor sportminnend Nederland.
Stof tot nadenken dus en derhalve een mooie afsluiter van het jaar
2002. De feestmaand geeft ons de ruimte om de hectiek van alledag
voor even te parkeren. Terug naar het basale, waarbij de warmte van
de saamhorigheid binnen de groep waar men zich thuis weet de ruim-
te krijgt. Voor de meeste onder ons is dat de familiekring waarmee
men zich verbonden voelt.
Ik wens een ieder dan ook fijne feestdagen toe, waar men een goed
gevoel aan over houdt.

Met sportieve groeten:
Guus Niehot
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Informatief..

- 10 jaar clubhuis DWT in het Boerhaavebad.
Al weer tien jaar geleden kreeg DWT de beschik-
king over het nieuwe clubhuis aan het Boerhaave-
bad. Tien jaar clubhuis nieuwe stijl is reden voor
een feestje. De polowerkgroep neemt hiervoor de
organisatie in handen.
- Grote Clubactie
De opbrengst van de Grote Clubactie heeft het succes van vorig jaar
geëvenaard. Er zijn zo’n 400 loten over de toonbank gegaan, dat de
club een netto bedrag van i 870,-- heeft opgeleverd. Niet in de laat-
ste plaats is dat te danken aan de trouwe lotenverkopers, waarvan
Yvette Roozen er maar liefst 66 verkochte loten voor haar rekening
heeft genomen.
Yvette heeft inmiddels de bioscoopbon als welverdiende beloning
ontvangen.
Nogmaals alle lotenverkopers heel hartelijk bedankt.
Het petit comité GCA G

Met bronvermelding.
Bron: Sportnet.nl

Dat het NOC*NSF serieus werk wil maken met het versterken van de
georganiseerde sport in Nederland blijkt wel uit de ambitieuze plan-
nen die men daar voor de periode 2001 – 2004 in petto heeft. Deze
plannen zijn in vier ambities geformuleerd, te weten:
sterke sportverenigingen, (moderne) sterke sportbonden, verbreding
sportaanbod binnen de georganiseerde sport en optimale ondersteu-
ning.
Voor het NOC*NSF blijft de sportvereniging het belangrijkste funda-
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ment van haar breedte-sportbeleid. Knelpunten bij verenigingen zoals
kadertekort, ledenverloop en accommodaties worden daarbij als
aanknopingspunt gezien voor het versterken van de verenigingen.
Men richt zich d.m.v. relatief kleine interventies op het verbeteren
van de bestaande situatie. Er wordt dus niet gestreefd naar fundamen-
tele veranderingen binnen de sportverenigingen.
Dit is vooral van belang voor de grote groep kleinere sportclubs die
een sterke leden-voor-ledencultuur kennen. Toch stelt men zich wel
een aantal fundamentele veranderingen ten doel zoals professionali-
sering van het management en professioneel opgeleid sporttechnisch
kader en samenwerking met andere (sport)maatschappelijke organi-
saties. Het NOC*NSF zal hiertoe in deze periode initiatieven nemen.

De rol van de sportbonden naar een versterking van de breedtesport
is cruciaal. Hoe houd je de shoppende sportconsument, die producten
op maat wil hebben, binnenboord. De bonden hebben al veel geïnves-
teerd op het inspelen van de eisen van de consument. Ze zijn over het
algemeen in staat gebleken om innovatief beleid te ontwikkelen,
maar de uitvoering en het bereiken van de beoogde resultaten blijkt
niet eenvoudig te zijn. Het NOC*NSF wil in beeld brengen wat de
kerntaken zijn van een moderne sportbond en hoe deze taken op een
kwalitatief goede manier kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is haal-
baarheid een essentieel criterium. Aan de hand van gezamenlijk te
ontwikkelen planvorming zal de olympische sportkoepel de onder-
steuning van de sportbonden in de versterking van de breedtesport
gaan intensiveren.

Het aanbod van sportbonden en verenigingen is met name gericht op
de traditionele vraag en gaat nog te weinig in op de sterk veranderen-
de wensen en behoeften van de sportconsument. Vernieuwing en
verbreding van het sportaanbod biedt kansen om de (potentiële) spor-
ter aan de vereniging te binden. Zij zijn bovendien bereid om te beta-
len voor een kwalitatief goed aanbod. Het NOC*NSF denkt daarbij
onder meer aan het aanbieden van sport overdag en de samenwerking
met scholen en welzijnsorganisaties. Sportbonden kunnen daar op
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inhaken door bijvoorbeeld het instellen van alternatieve competities.
De eerste drie ambities zijn direct gericht op de basis van de georga-
niseerde sport. De vierde ambitie is hier indirect op gericht. In Ne-
derland draagt een groot aantal ondersteuningsorganisaties binnen en
buiten de georganiseerde sport de verenigingen een warm hart toe.
Organisaties als de gemeenten, levensbeschouwelijke koepels, pro-
vinciale sportraden, onderwijsinstellingen, het NISB, en ministeries
zijn bereid te investeren in de georganiseerde sport, door het onder-
steunen van sportverenigingen en sportbonden en door het opleiden
van sporttechnisch kader.
De organisatie van deze ondersteuning verdient verbetering. Er is
veel nodig om te komen tot een optimale ondersteuning van sportve-
renigingen en een voor het sportkader effectieve en efficiënte oplei-
dingsstructuur. Een doelstelling waarin het NOC*NSF zich van harte
voor wil inzetten. G

Zwemmers presteren goed
tijdens eerste meerkamp
Door: Aloys Wijckmans

Op 3 november werd in het nieuwe Sloterparkbad te Amsterdam de
eerste meerkamp gehouden van dit zwemseizoen. Behalve DWT
waren er zwemmers uit Hoofddorp en uit Amsterdam.
In het totaal behaalde 26 keer een zwemmer/ster van DWT het podi-
um. Zo’n 50 keer werd er een PR gezwommen. Als deze lijn zich zo
door zet dan belooft dat veel goeds voor de 2  competitieronde, diee

op17 november wordt gezwommen.

Bij de jongens zwom Ismaël Erkan een clubrecord op de 50m rug-
slag. Wellicht is dat voor Dennis een extra stimulans om ook zijn
pr’s aan te scherpen. Op de 100 vrijeslag maken Peter van de Bor en
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Roberto een flinke sprong voorwaarts. Beiden nog niet zo lang lid,
maar laten zien dat ze tot heel wat in staat zijn. Stefan van Rumpt
beklom 2 keer als eerste het podium. Wouter van de Bor verbeterde
zijn tijd op 100 m vlinder met maar liefst 17 seconden.

Bij de dames was er een bijzondere prestatie voor Nadia du Fosse
deze 8 jarige zwemster verbeterde op de 100 meter vrijeslag haar tijd
met maar lieft 32”, tot 1.49.06. Op de schoolslag werd ze 2 . Verdere

een goede prestaties van Tessa, die werd 1   op 50 m schoolslag enste

3  op de 100 vrijeslag. Beide keren zwom ze een pr.e

En ook al traint ze niet meer zo veel, toch blijft Yvette Roozen goed
presteren. Ze werd één  keer 1  en twee keer 2 . Gste e

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Meerkamp 1
03-11-2002 te Amsterdam
Prog.nr: 1 100m Vrijeslag H
1 Ismail Erkan 1.03.441.03.27*1
2 Dennis de Graaf 1.01.981.03.41 2
3 Peter van de Bor 1.12.121.08.51*
4 Roberto Staphorst 1.21.651.17.32*
5 Roy Kokkelkoren 1.19.681.19.11*
6 Wouter van de Bor 1.26.471.22.23*
7 Guney Yerden 1.28.821.24.91*
8 Kenny Chui 1.35.57*

Prog.nr: 2 50m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 0.37.840.38.54 1
2 Tessa Wijckmans 0.44.73     0.41.76* 1
3 Sabrina Dessens 0.43.130.43.53 2
4 Ceyda Karaca 0.46.600.44.97*
5 Fien de Vries 0.47.490.46.50*
6 Anouk Rossel 0.46.800.46.75*
7 Yesim Koycu 0.53.720.51.78*

Prog.nr: 3 100m Schoolslag j. minioren 5 / 6

1 Stefan van Rumpt 1.42.84 1.42.40*1
2 Jeroen Teeuwen 1.47.871.47.87 2
3 Yunus Karaca 1.50.861.48.84*
4 Sjoerd de Vries 1.51.901.55.70
5 Aeron Yung 2.16.27*

Prog.nr: 4 50m Vrijeslag m. minioren 5 / 6
1 Sarah Soumete 0.38.090.37.12*
2 Ebru Kalay 0.44.780.42.65*
3 Myrthe Rossel 0.43.40*

Prog.nr: 5 50m Schoolslag min 4 en later
1 Nadia du Fosse 0.53.72    0.51.12* 2
2 Jeffrey van Deursen 0.56.80    0.51.93* 3

Prog.nr: 6 100m Vlinderslag H
1 Ismail Erkan 1.16.301.16.30 1
2 Dennis de Graaf 1.16.571.17.14 2
3 Peter van de Bor 1.36.371.30.12*
4 Roy Kokkelkoren 1.44.05     1.35.29* 2
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5 Wouter van de Bor 1.59.92     1.42.01* 3
6 Guney Yerden 1.46.841.43.26*
7 Roberto Staphorst 1.58.50*

Prog.nr: 7 100m Vrijeslag D
1 Yvette Roozen 1.07.641.13.15 2
2 Tessa Wijckmans 1.16.10     1.14.42* 3
3 Anouk Rossel 1.22.221.20.33*
4 Fien de Vries 1.22.531.22.10*
5 Ceyda Karaca 1.28.511.24.68*
6 Sabrina Dessens 1.22.031.28.20
7 Yesim Koycu 1.31.241.29.67*

Prog.nr: 8 100m Rugslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 1.35.361.32.19*1
2 Sjoerd de Vries 1.33.131.35.14 2
3 Jeroen Teeuwen 1.41.48* 3
4 Yunus Karaca 2.02.641.56.15*
5 Aeron Yung 2.23.24*

Prog.nr: 9 100m Schoolslag m. min 5 / 6
1 Sarah Soumete 1.40.74.42.33
2 Ebru Kalay 1.51.79.55.28 SL
3 Myrthe Rossel 1.59.53.59.53

Prog.nr: 10 100m Vrijeslag min 4 en later
1 Jeffrey van Deursen .33.32* 1
2 Nadia du Fosse 2.21.20.49.06*

Prog.nr: 11 50m Rugslag H
1 Ismail Erkan 0.36.65   0.34.50*CR 1
2 Dennis de Graaf 0.36.06     0.35.79* 2
3 Peter van de Bor 0.41.110.38.81*
4 Wouter van de Bor 0.46.360.45.86*
5 Roy Kokkelkoren 0.47.420.47.36*
6 Roberto Staphorst 0.47.65*

7 Guney Yerden 0.52.220.48.29*
8 Kenny Chui 0.51.83*

Prog.nr: 12 100m Wisselslag D
1 Yvette Roozen 1.20.081.20.22 2
2 Tessa Wijckmans 1.27.971.28.57
3 Anouk Rossel 1.29.981.31.22
4 Sabrina Dessens 1.31.191.32.11
5 Fien de Vries 1.31.661.34.75
6 Ceyda Karaca 1.35.261.35.46
7 Yesim Koycu 1.42.661.43.38

Prog.nr: 13 50m Vlinderslag j. minioren 5 /
6
1 Stefan van Rumpt 0.40.610.40.74 1
2 Sjoerd de Vries 0.45.26   0.48.99 VB
3 Jeroen Teeuwen 0.58.21 0.50.29* VC
4 Yunus Karaca 0.50.520.53.04 2

Prog.nr: 14 100m Wisselslag m. min 5 / 6
1 Sarah Soumete 1.40.261.34.07*
2 Ebru Kalay 1.54.911.49.24*
3 Myrthe Rossel AA/VC

Prog.nr: 15 8x25m Vrijeslag estafette minio-
ren 6 en later
1 2.23.35 2
Sarah Soumete, Stefan van Rumpt, Myrthe
Rossel, Sjoerd de Vries, Ebru Kalay,Jeroen
Teeuwen, Nilay Avar, Aeron Yung

Prog.nr: 16 8x25m Vrijeslag estafette Mix
1 1.53.73 2
Yvette Roozen, Eric Veen, Tessa
Wijckmans, Dennis de Graaf, Ceyda Kara-
ca,Ismail Erkan, Fien de Vries

Kring Speedo Club Meet
10-11-2002 te Zaandam
Prognr: 2 50m Schoolslag m. minioren 3 / 4
1 Mincke Ijlstra 1.04.270.51.35* 7

Prognr: 3 50m Schoolslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 0.51.93 0.52.08 11
2 Juriaan Zandvliet 0.59.51 0.58.01* 24

Prognr: 4 50m Vlinderslag m. minioren 6
1 Sarah Soumete 0.40.420.40.13* 6
2 Milou Zandvliet 0.46.730.45.82* 11
3 Myrthe Rossel 0.56.61* 19
4 Nilay Avar 1.08.300.57.08* 20

Prognr: 5 50m Vlinderslag j. minioren 6
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1 Stefan van Rumpt 0.40.61  0.40.32* 5

Prognr: 6 100m Vrijeslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.34.491.31.10* 11

Prognr: 7 100m Vrijeslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.21.781.18.82* 4
2 Yunus Karaca 1.35.251.35.8823
3 Aeron Yung 2.17.74* 31

Prognr: 8 50m Rugslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse 0.58.060.56.31* 20

Prognr: 9 50m Rugslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 0.52.66  0.49.37* 12
2 Juriaan Zandvliet 0.59.81  0.56.53* 22

Prognr: 10 100m Wisselslag m. minioren 6
1 Sarah Soumete 1.34.07  1.33.91* 12
2 Milou Zandvliet 1.35.92  1.34.17* 13
3 Myrthe Rossel   1.54.98* 24
4 Nilay Avar   1.59.37* 25

Prognr: 11 100m Wisselslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt  1.34.81 1.29.03*
VC/RH

Prognr: 12 50m Schoolslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 0.55.180.53.02* 13

Prognr: 13 50m Schoolslag j. minioren 5
1 Yunus Karaca 0.50.080.50.4313
2 Sjoerd de Vries 0.53.140.54.6420
3 Aeron Yung 1.02.141.03.1427

Prognr: 14 50m Vrijeslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse0.49.97   0.50.96 24

Prognr: 15 50m Vrijeslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 0.44.12  0.41.16* 11
2 Juriaan Zandvliet 0.56.29  0.52.30* 25

Prognr: 16 100m Vrijeslag m. minioren 6
1 Sarah Soumete 1.20.281.18.90* 6
2 Milou Zandvliet 1.23.651.24.1912
3 Myrthe Rossel 1.47.33* 23
4 Nilay Avar 1.57.13* 27

Prognr: 17 100m Vrijeslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.18.971.20.25

Prognr: 18 100m Wisselslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.49.241.40.92* 8

Prognr: 19 100m Wisselslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.35.581.40.1711
2 Yunus Karaca 1.53.921.41.95* 14
3 Aeron Yung 2.29.52* VC

Competitie 2
17-11-2002 te Haarlem
Prog.nr.: 1 4x100m Vrijeslag estafette H
1 1.03.444.10.69
Ismail Erkan; Dennis de Graaf; Eric Veen;
Michiel Veen

Prog.nr.: 2 4x50m Wisselslag estafette m.
senioren 2 el
1 0.32.272.34.46
Viki Boviatsis; Ceyda Karaca; Tessa Wijck-
mans; Fien de Vries

Prog.nr.: 4 100m Wisselslag j. min 6 el
1 Stefan van Rumpt 1.34.811.27.27*

2 Sjoerd de Vries 1.35.581.32.47*
3 Yunus Karaca 1.53.921.44.71
4 Aeron Yung 2.25.74* VC

Prog.nr.: 5 100m Wisselslag m.minioren 6 el
1 Milou Zandvliet 1.35.921.33.13*
2 Ebru Kalay 1.49.241.40.52*
3 Myrthe Rossel 1.57.19
4 Nilay Avar 1.58.33*

Prog.nr.: 6 100m Schoolslag j. jun 2 el
1 Wouter van de Bor 1.46.021.40.04*
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2 Roy Kokkelkoren 1.44.721.40.88*
3 Roberto Staphorst 1.43.33*
4 Guney Yerden 1.51.541.44.47*
5 Kenny Chui 1.56.59*

Prog.nr.: 7 100m Schoolslag m. junioren 2 el
1 Tessa Wijckmans 1.35.191.31.71*
2 Ceyda Karaca 1.39.141.39.08*
3 Fien de Vries 1.40.431.39.75*
4 Yesim Koycu 1.54.381.54.06*

Prog.nr.: 8 100m Vlinderslag j. junioren 4 el
1 Ismail Erkan 1.16.301.13.68*
2 Dennis de Graaf 1.16.571.20.63 B
3 Richard van Eis 1.49.421.45.64*

Prog.nr.: 9 100m Vlinderslag m. jeugd 2 el
1 Viki Boviatsis 1.13.411.15.84
2 Jody Kokkelkoren 1.46.471.40.58*
3 Anouk Rossel 1.43.431.45.69

Prog.nr.: 10 100m Schoolslag j. jeugd 2 el
1 Dennis de Graaf 1.17.031.21.90

Prog.nr.: 11 100m Schoolslag m. sen. 2 el
1 Fien de Vries 1.38.95*

Prog.nr.: 12 200m Vrijeslag H
1 Michiel Veen 2.09.102.09.74
2 Eric Veen 2.13.542.15.20
3 Martin Niehot 2.17.402.27.80
4 Michael de Feber 2.27.262.35.60
5 Peter van de Bor 2.51.762.37.71*

Prog.nr.: 13 200m Vrijeslag D
1 Viki Boviatsis 2.13.982.17.98
2 Yvette Roozen 2.35.412.36.62
3 Annette Knape 2.38.04*

Prog.nr.: 15 50m Vrijeslag j. minioren 6 el
1 Stefan van Rumpt 0.36.150.35.72*B
2 Sjoerd de Vries 0.37.890.37.06*
3 Yunus Karaca 0.42.530.42.53
4 Aeron Yung 0.57.80*

Prog.nr.: 16 50m Vrijeslag m. minioren 6 el

1 Milou Zandvliet 0.37.860.35.54*
2 Ebru Kalay 0.42.650.39.69*
3 Myrthe Rossel 0.43.400.43.78
4 Nilay Avar 0.50.58*

Prog.nr.: 17 100m Rugslag j. junioren 2 el
1 Roy Kokkelkoren 1.42.831.35.00*
2 Stefan van Rumpt 1.32.191.35.28
3 Wouter van de Bor 1.35.831.41.56
4 Guney Yerden 1.46.331.44.93*
5 Roberto Staphorst 1.49.46*
6 Kenny Chui 2.01.27*

Prog.nr.: 18 100m Rugslag m. junioren 2 el
1 Fien de Vries 1.38.651.34.34*
2 Tessa Wijckmans 1.37.521.36.75*
3 Ceyda Karaca 1.44.611.40.75*
4 Yesim Koycu 2.02.031.44.97*
5 Nilay Avar RE

Prog.nr.: 19 100m Vrijeslag j. junioren 4 el
1 Ismail Erkan 1.03.271.03.15*
2 Dennis de Graaf 1.01.981.03.30
3 Richard van Eis 1.13.211.12.96*

Prog.nr.: 20 100m Vrijeslag m. jeugd 2 el
1 Anouk Rossel 1.20.331.21.04
2 Jody Kokkelkoren 1.21.771.22.67

Prog.nr.: 21 200m Wisselslag j. jeugd 2 el
1 Ismail Erkan 2.40.792.53.38

Prog.nr.: 22 200m Wisselslag m. sen. 2 el
1 Tessa Wijckmans 3.18.573.14.18*

Prog.nr.: 23 200m Rugslag H
1 Eric Veen 2.34.012.32.15* B
2 Michiel Veen 2.26.902.32.53
3 Martin Niehot 2.42.722.47.44
4 Michael de Feber 2.48.302.48.28*
5 Peter van de Bor 2.58.09*

Prog.nr.: 24 200m Rugslag D
1 Viki Boviatsis 2.25.132.30.20
2 Annette Knape 2.54.78*
3 Yvette Roozen 2.49.303.03.33
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Prog.nr.: 25 4x50m Wisselslag estafette j.
junioren 2 el
1 0.40.892.48.12
Stefan van Rumpt; Wouter van de Bor; Roy
Kokkelkoren; Roberto Staphorst

Prog.nr.: 26 4x50m Vrijeslag estafette minio-
ren 6 el
1 0.42.532.37.74
Yunus Karaca; Ebru Kalay; Sjoerd de Vries
Milou Zandvliet

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.

Clubrecords

Wederom is er een clubrecord gesneuveld. Ismael Erkan zwom de 50
meter rugslag in 34.50 seconden.

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 Ismael Erkan 34.50 03/11/2002 
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 

Andere clubrecords van deze recordbreker zijn:
50 m vlinderslag Heren 
t/m 10 Simon Franken 39.20 17/10/1976 
t/m 12 Tim de Vries  37.63 13/01/2002 
t/m 14 Ismail Erkan 32.06 04/05/2002 
t/m 16 Ismail Erkan 32.06 04/05/2002 
t/m 18 Frank Muylaert  28.50 16/04/1979 
boven 18 Michiel Veen  28.24 21/04/2001
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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DWT en de langebaan in 2002
Door: Gé Luttikhuizen

Tweeduizendtwee is voor DWT een merkwaardig jaar geworden en
misschien wel gedenkwaardig als er de komende jaren geen vervolg
komt op de onderstaande gebeurtenissen. Een vrouwelijk lid van
onze vereniging heeft namelijk tijdens het zomerseizoen bij lang-
ebaanwedstrijden op het nummer vrije slag meisjes 15 jaar en jonger
16 keer als eerste aangetikt. Normaal ben je als vereniging al blij
indien een verenigingslid gedurende een langebaan-seizoen éénmaal
als eerste eindigt op een langebaannummer, maar 16 maal is echt heel
bijzonder. Ter vergelijking: het wedstrijdprogramma van de lang-
ebaan in Spaarnwoude telde dit jaar 14 wedstrijdnummers en 262
deelnemers van 63 zwemverenigingen. Dat betekent: 14 deelnemers
hebben als eerste aangetikt, waaronder een DWT-ster. Van deze
veertien zijn er een stuk of vijf, die bij de meeste langebaanwedstrij-
den als eerste eindigen. Zij scoort dus hoog in het langebaan-gebeu-
ren. Voor meer duidelijkheid staan hieronder enkele voorbeelden
over het verloop van de wedstrijden in haar leeftijdsgroep. Leeftijds-
groep meisjes 15 jaar enjonger.
Sluis in Zeeuws Vlaanderen, 6 juli 2002: Viki wint de 1500 meter
vrije slag met handslag verschil van haar concurrente Marinka Bil.
De twee eindigen in dezelfde tijd, maar de jury ziet de DWT-ster als
eerste aantikken.
Eersel in Noord Brabant ten zuidwesten van Eindhoven, 18 augustus
2002: het is voor Viki de eerste wedstrijd na haar vakantie en dat is te
merken. Haar conditie is een ietsje achteruit gegaan. Ze komt op af
stand als derde aan de finish; elf seconden ofwel 20 meter. In de
daaropvolgende week traint ze weer een paar keer in de kanobaan
van Spaarnwoude Oosterhout in Noord Brabant, zaterdag 24 augus-
tus 2002: de nationale kampioenschappen - ONK.
Voor de leeftijdsgroep, waartoe Viki behoort, betekent dat 3000
meter vrijeslag. De uitslag:
1. Viki Boviatsis DWT Haarlem 39.53.74 geb. 1987
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2. Carmen de Ridder Koewacht Zeeuws-VI. 40.00.22 geb. 1988
3. Marinka Bil de Stormvogel Walcheren 40.07.55 geb. 1987
4. Vera v.d. Berg TorpedoHilversurn 40.37.89 geb. 1988
Ons DWT-lid is KAMPIOEN en GEFELICITEERD; dit is DWT-
historie!
Bovenstaand lijstje maakt meteen duidelijk welke zwemsters haar
concurrenten voor het klassement zijn, want de vijfde aankomende
doet er twee minuten langer over.
Roermond in Limburg, 8 september 2002: de laatste wedstrijd van
het langebaanseizoen. Viki tikt voor de 16-de keer als eerste in haar
leeftijdsgroep aan. Ze staat nu definitief bovenaan in het langebaan
klassement van meisjes 15 jaar en jonger. De tweede historische
gebeurtenis voor DWT.
Na afloop van de wedstrijden krijgt ze een wisselbeker en zoals dat
zo vaak met deze bekers het geval is: het ding heeft iemand vergeten
mee te nemen. De beker zal later nog worden gebracht of
toegestuurd. Inmiddels staat het op haar bureau en kan Viki er een
jaar lang naar kijken, want volgend jaar gaat ze over naar de dames.
De anderen Verderop in het clubblad staat het DWT-afstandsklasse-
ment. Daarin staan de andere deelnemers aan het Nederlandse lang-
ebaan zwemmen met de afgelegde kilometers en het aantal langeba-
nen, die ze bezocht hebben. Werp er eens een blik op en zeg tegen
jezelf- "daar kan ik in 2003 wel eens aan meedoen". G

DWT - afstandsklassement 2002

klassering naam
wedstrijd in
kilometers

prestatie-
tocht km's

totaal
aantal km's

aantal bezochte
langebanen

1 Viki Boviatsis 50,5 0 50,5 18

2 Michael de Feber 6,0 0 6,0 3

3 Tessa Wijckmans 6,0 0 6,0 5

4 Jody Kokkelkoren 5,0 0 5,0 4
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5 Gé Luttikhuizen 0,0 2 2,0 2

6 Ceijda Karaca 1,5 0 1,5 1

7 Yvette Roozen 1,0 0 1,0 1

Totaal 70,0 2,0 72,0 34

2001 Totaal van 7 DWT-ers 27,5 2,5 29,5 17

2000 Totaal van 7 DWT-ers 19,3 2,5 21,3 14

1999 Totaal van 4 DWT-ers 9,0 2,5 11,5 7

1998 Totaal van 7 DWT-ers 21,0 3,0 24,0 14

1997 Totaal van 0 DWT-ers 0 0 0,0 0

Van de polocommissie

Trainen rondom kerst

Elk jaar rond dezelfde tijd stellen velen
van jullie de vraag: ‘Kan ik nou wel of niet
trainen op…’ Meestal kan je het zelf wel
gokken. Maar toch.

· Zondag 22 december is er gewoon training in De Planeet voor
heren-jeugd. Bovendien is er die dag, ook voor adspiranten,
pupillen en minipoloërs het kerstfeest. Zie elders in dit clubblad
om je op te geven.

· Maandag 23 december is er gewoon training.
· Dinsdag 24 december: ben je gek…
· Woensdag 25 december, heel vreemd: er is geen training.
· Vrijdag 27 december ja hoor, gewoon training voor dames en
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heren.
· Zondag 29 december is er gewoon training in De Planeet voor

heren-jeugd en in het Boerhaavebad voor adspiranten, pupillen en
minipolo.

· Maandag 30 december is er gewoon training voor de heren.
· Dinsdag 31 december niks d’r van.
· Woensdag 1 januari welnee.
· Vrijdag 3 januari is er een oefenwedstrijd voor dames 1 om

19.30 uur in het Boerhaavebad. Voor de heren verandert er niets.

Baddienst, jurytafel en vsr in december

Zaterdag 7 december Sabine
Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

DWT A NVA/HHC A 18.30 Teun, Thijs en Martin -
DWT 1 Alliance 1 19.15 Paul, Paul en Robin -
DWT 1 KZC 1 20.00 Janique, Dana en Ingrid -
DWT 2 Dexxon BZ&PC 3 20.45 Janique, Dana en Ingrid -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv.

NH.D2 ZWV-Nereus 6 – DWT 3 De Slag 2, Zaandam 17.00

NH.H1 Hoorn 2 - DWT 4 De Waterhoorn, Hoorn 20.30

NH.H4 De Ham 7 - DWT 5 De Watering, Wormerveer 16.15

Zaterdag 14 december Lisette en Bart
Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

DWT 4 Orkano ’75 1 18.30 Karina en Fokkelina Robbert
DWT 3 H.hugowaard ’92 1 19.15 Joyce en Franciska Robbert
DWT 2 DAW Finenzo 2 20.00 Carry, Anita en Joyce -
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Uit de krant van 14 oktober

Verslagen uit het haarlems dagblad

Uit de krant van 4 november
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Uit de krant van 18 novemberUit de krant van 11 november
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Trainingswijziging:

*** Adspiranten, pupillen en minipoloërs ***
Op zondag 15 december

is er geen training in het Boerhaavebad.
In plaats daarvan trainen jullie

die dag vanaf 13.30 uur
in De Planeet.
**********

Komende seizoenshelft en nieuwe poloboekje

We streven ernaar het nieuwe poloboekje op 3 januari gereed te
hebben. De eerste wedstrijden voor kring- en districtsteams zijn in
het weekend van 11 en 12 januari, voor de bondsteams het weekend
daarop.

Capjes voor minipolo

Het minipolo heeft de afgelopen jaren een geheel eigen plek gekregen
binnen het de waterpoloafdeling van DWT. Zo zijn we er door
sponsoring bijvoorbeeld in geslaagd de speciale minipolodoeltjes aan
te schaffen. Nu is er behoefte aan CAPS VOOR MINIPOLO,
VOORAL KEEPERSCAPS. Wie heeft er nog ongebruikte caps
liggen? Geef ze aan het minipolo. Op vrijdag- of zaterdagavond is er
in het clubhuis altijd wel iemand van de polocommissie die de caps
in ontvangst kan nemen.
Zo. Dat was 2002. Een gelukkig nieuwjaar alvast allemaal!

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G
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• WEGENS GROOT SUCCES OP HERHALING! •

• KERSTFEEST IN HET CLUBHUIS •

• ZONDAG 22 DECEMBER •
• VOOR ALLE DWT’ERS TUSSEN DE 6 EN 18 JAAR •

• Ben je tussen de 6 en 13? 
Dan mag je zwemmen van 16.30 – 18.00 uur, ook in het recreatiebad.
Daarna staat er een kerstdiner met patat, kroket en
limonade voor je klaar in het clubhuis. Om 20.00 uur
is het afgelopen.
Geef je op bij Sabine Roozen van waterpolo (06 – 15
46 81 21) met het inschrijfstrookje. Het kost 3 euro.

• Vanaf 20.30 uur is iedereen van 14 tot 18 jaar
welkom. Dit jaar is er een thema: HAWAII. Je
hoeft dus niet op sjiek, maar kom gewoon gezellig
ongedwongen exotisch! DJ Ronaii, die speciaal voor
deze gelegenheid overkomt vanuit Honolulu, verzorgt
de muzikale omlijsting. Geef je op bij Sabine met het
inschrijfstrookje. Kosten: 3 euro. Je krijgt hiervoor
een tropische verrassing!

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

JA, ik ben erbij op 22 december!
Ik heet ………………………… en ik ben … jaar, ik zit op:
leszwemmen
synchroonzwemmen
wedstrijdzwemmen
waterpolo
Lever dit strookje in bij Sabine Roozen of bij de bar op
vrijdag- of zaterdagavond.
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Synchroonzwemmen
Door: Nicole

De eerste wedstrijd van dit seizoen was de Interkring
wedstrijd voor senioren op 19 oktober. Voor DWT
deden Katherine, Amber en Simone mee. Zij
haalden de volgende punten:

Simone 60.250 Prestatiemedaille    Limiet
Amber 53.405 A-diploma
Katherine 47.958

Op 10 oktober was de eerste wedstrijd voor de verenigingscompetitie
voor de categorieën 4 (Age-group II), 5 (Age-group III), 6 (junioren)
en 7 (senioren):

Age II: Elise 41.642

Junioren: Amber 57.849 Limiet  2e prijs
Simone 56.756 Limiet
Katherine 54.816
Erlinde 50.092

Senioren: Simone 56.684 
Ilse 53.386  A-diploma

Na 2 wedstrijden hebben de dames samen dus al 1 limiet voor de
Nederlandse kampioenschappen, 2 limieten voor de Nederlandse
jeugdkampioenschappen, 2 A-diploma’s en een tweede prijs gehaald.
Dit lijkt me wel een heel goed begin van het nieuwe seizoen. Dames,
ga zo door! G



  22 De Waterdroppels  

Nieuwsflits van de barcommissie

Zoals we allemaal wel weten verlopen de bardiensten niet altijd zoals
het zou moeten. Dit ligt niet aan de inzet van jullie allemaal, maar
aan wat “organisatorische” problemen.
Om dit te voorkomen hebben we wat nieuws bedacht, te weten:
DE ACHTERWACHT.

Wat doet een achterwacht zoal zullen jullie je afvragen. Wel, deze
zorgt er onder andere voor dat het clubhuis geopend en gesloten
wordt. (dit voorkomt de ergernissen wat de sleutels betreft). Ook
springt hij/zij bij achter de bar als het erg druk is of wanneer een van
de barmedewerkers een wedstrijd heeft. Als er tijdens de bardienst
vragen zijn of er doen zich problemen voor, dan is de achterwacht het
aanspreekpunt. En op het eind van de avond helpt hij/zij mee met
opruimen. Het is dus niet zo dat je de hele avond bezig bent zoals
met een bardienst, maar er wordt wel van je verwacht dat je de hele
avond aanwezig bent.
De barcommissie bestaat nu uit 7 leden waarvan er 5 mee zullen
draaien als achterwacht en eigenlijk kunnen we wel wat mensen
gebruiken die ook als achterwacht willen fungeren. Dus daarom deze
oproep:
Ben je 18 jaar of ouder en lijkt het je leuk om samen met ons de
bardiensten op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen, geef
dit dan door aan Bart. Hoe meer mensen er zijn, hoe minder vaak je
hoeft.
Wij hopen dat wij er op deze manier voor kunnen zorgen dat
de bardiensten een stuk beter en gezelliger zullen verlopen.

De Barcommissie
Ronnie, Mieke, Ingrid, Paula, Toos,
Bart en Fokkelina G
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De Pen
Door: Patricia

Om even terug te komen op het voorstel van
Tim, sorry Tim maar ik ga liever gewoon dood.
En trouwens ik weet wel wat ik mis, maar dat
wil ik jou niet aandoen, dan weet je gelijk hoe
slecht je conditie is!

Ik ben Patricia ter Horst, 18 jaar jong en het zusje van Bianca en
Mariska ter Horst. 
Ik doe de opleiding verpleegkunde niv.4 op het Nova college in
Haarlem, daarnaast werk ik in de weekenden voor particura bij de
thuiszorg.

Ik was 4 jaar toen ik op DWT kwam om te leren zwemmen en ik
moet zeggen dat dat redelijk goed gelukt is.  Toen ik een jaar of 6 á 7
was ben ik gaan kunstzwemmen, dit heb ik zo’n 7 jaar gedaan.
Tussen de bedrijven door heb ik ook nog even aan
wedstrijdzwemmen gedaan. 
Ondertussen zit ik al weer 8 jaar op waterpolo en ik vermaak me er
best. Ik ben begonnen bij de aspiranten onder 14 en toen bij de
aspiranten onder 16 en wat waren we goed in die tijd zeg. Toen we te
oud werden voor onder 16 ben ik naar dames 2 gegaan en nu keep ik
in dames 4. Ik heb het er erg naar mijn zin alleen hebben we nu een
klein probleempje met het aantal dames, dus als er meiden zijn van
14 jaar en ouder die graag willen waterpoloën, kijk achter in dit
boekje en vraag even wat informatie op we kunnen jullie hard
gebruiken.

En wie krijgt de pen nu.... ik heb er niet lang over na hoeven denken.
Het is geworden onze “zeer charmante en zeer geliefde” trainer
Ben Willemze!!!!!!!
 G
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Heren 1 op 1
Door: Nr. 2

Aangezien onze (ex)-hofschrijver zichzelf na afgelopen seizoen naar
het tweede heeft getransfereerd en nu voor hen hier en daar een
stukje brabbelt in het clubblad, heeft u een tijd niets van ons gehoord.
Inmiddels is de competitie al weer een tijdje onderweg.

Stand-update
Zoals de kop al vermeldt (echt geen geintje), HEREN 1 STAAT
MOMENTEEL OP PLAATS 1!!!!!!.

Ondanks het hier een daar toch versnaperen van een enkel biertje op
de avond ervoor, is zelfs deze jaargang de befaamde zondagwedstrijd
tegen het dakloze Triton Weeps glansrijk gewonnen. We verkeren
dus in duidelijk “promotiegevaar”, als we niet uitkijken spelen we
volgend jaar tegen André. En we hebben toch al aardig wat puntjes
meer als het tweede

Spelers-update
Bijna hetzelfde soepie als vorig jaar, Paul en Michael hebben ons
verlaten voor het tweede. Maar, Martin B. en Rob G. zijn onze
gelederen komen versterken en hebben zich moeiteloos aangepast
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aan de speel- en drinkwijze van het eerste. Verder zijn er nog geen
strafworpen gemist of boogjes gemaakt, dus qua bier is er weinig te
melden.

Heren 1 uitje-update
We gaan naar het grote dorp 15 km westelijke van het zwembad om
onze onmetelijke bierdrinkkrachten en goddelijke lijven te laten zien
om vervolgens bij ons aller gewaardeerd teamgenoot P.P v. O te A. te
gaan slapen. In volgende edities een uitgebreid verslag. G

*** 1992 ***

Op 25 januari 2003 viert DWT

het tienjarig bestaan

van het clubhuis

*** groot feest dus ***

** meer details in het volgende clubblad ***

*** thema is negentientweeënnegentig ***

*** 2002 ***
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Heren 2
Door: Michael

Heren 2 is weer helemaal compleet. Onverlaat Walja heeft zijn straf
op de bank uitgezeten en heeft nu al weer enige wedstrijden mee
mogen ballen. Wij hebben onder tussen allemaal kunnen zien dat
overmatig op de kant ( in zijn geval op de reservebank ) zitten lijdt
tot balvaardigheidsverlies dus als hij nog even door traint dan komt al
dat gedoe met die gele bal en dat kleine netje wel weer terug, hopen
wij. Dit geldt ook nog voor een paar andere spelers die nog een
aanmerkelijke trainingsopkomstachterstand hebben maar dit terzijde.
Ons wedstrijd ritme is door dit alles nu al bijna op zijn hoogste punt
dus is het gelukkig nu al weer bijna tijd voor een weldadige
winterstop waarin wij ons weer tegoed kunnen doen aan allerlei
kerstmaaltijden en sinterklaassnoeptaaitaaipepernotengoed. Dit
laatste uiteraard alleen in de juiste mate oftewel misselijk makend
grote egoïstische hoeveelheden.

Ons punten totaal is in de tussen tijd niet veel omhoog geschoten.
Maar omdat we nog maar weinig punten nodig hebben om weer eens
definitief safe te zijn gaan we het behalen van de resterende punten
uitstellen tot een latere periode. ( Ik denk dat dat zo word tegen het
eind van de competitie zo rond de laatste paar wedstrijden of zo.
Vooral niet te vroeg. Je kan namelijk ook te vroeg beginnen met
pieken en daar heeft nog nooit iemand mee gewonnen. ) Dat brengt
allemaal wat meer uitdagingen met zich mee en dat is nog leuker en
vooral ook spannender voor het publiek ook. En daar doen wij het
natuurlijk allemaal voor.

Het is wel een beetje jammer dat er nog niet veel jeugd spelers zijn 
die zich hebben aangemeld om mee te spelen met ons. Is dit een
hetze  tegen ons, opgezet door heren 1. Of zijn ze gewoon bang dat
ze ons meedogenloos uitgespeelde zeer tactische spel niet aan kunnen
of dat er misschien een grote boze tegenstander aan hun
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Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

zwembroekje komt. 

We hebben deze competitie nog veel wedstrijden voor onze brede
borst dus misschien komen ze nog, we zullen zien.

Nog even een laatste opmerking:
Ik ben blij dat iemand van het eerste de cursor heeft opgepakt en ook
wat is gaan tikken. Maar om dan meteen te gaan overdrijven met het
simpele feitje dat ze op plek 1 staan, tja, wat wil je in zo'n competitie.
Ze staan nu al veilig omdat er zo ontzettend veel teams zijn
uitgevallen of teruggetrokken dat ze eigenlijk alleen nog maar van
zichzelf kunnen verliezen. Maar goed dat diepen we volgende maand
wel iets peilozer uit. G



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

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

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

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

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

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

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

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

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

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

tel. 023 - 5 27 29 89
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  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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