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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De eerste klap is een daalder waard! Dat moet mi-
nister Hoogervorst ongeveer gedacht hebben toen
hij op niet mis te verstane wijze de georganiseerde
sport de wacht aanzegde door de subsidiekraan
drastisch dicht te draaien. En reken maar dat die klap hard is aang-
ekomen bij sportminnend Nederland. Na de eerste felle reactie van
sportkoepel NOC*NSF stak menig sportbobo zijn diepe verontwaar-
diging niet onder stoelen of banken. Het failliet van de georganiseer-
de sport werd bij voorbaat reeds door hen geprofeteerd. Het had in-
derdaad allemaal een stuk minder gemogen, maar om te zeggen dat
door het wegvallen van de subsidies tevens het draagvlak onder de
georganiseerde sport is weggenomen, lijkt mij een al te voorbarige
conclusie. Een ding is duidelijk; de georganiseerde sport moet voor-
komen dat het financieel afhankelijk wordt gemaakt van de grillen en
nukken van de overheid. Het economisch zware tij lijkt de aanleiding
tot deze drastische maatregel van de minister. Toch denk ik dat te
makkelijk geteerd is op de gunsten van vadertje Staat. Het is immers
duidelijk dat de sport een niet onaanzienlijke spilfunctie heeft in ons
maatschappelijk bestel. Er is alle partijen veel aan gelegen om die
importantie door beleidsafstemming van diverse overheidsinstelling-
en en particulier initiatief, te waarborgen. En dat daarvoor gemeen-
schapsgeld wordt ingezet lijkt mij een logisch uitvloeisel. Maar je
moet er nogmaals gezegd, nimmer afhankelijk van worden.

Hoe zat het toch al weer met die sportclubs? Met de opkomst van de
sport als maatschappelijk verschijnsel rezen in de eerste helft van de
vorige eeuw de sportclubs als paddestoelen uit de grond. Sport werd
door de combinatie van lichamelijke opvoeding, sociale cohesie en
ver-maak een belangrijke partner in de nationale welstandsgraadme-
ter. Tal van sportverenigingen beleefde hun absolute hoogtepunt in de
eerste decennia na de oorlog. De vermaaksindustrie had nog geen vat
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op de consument, die toen overigens op dat terrein nog weinig te
kiezen had. De sport zal ook toen ongetwijfeld vanuit de overheid
financieel zijn ondersteund. Het draag-vlak voor succes was echter
met name te danken aan de structuur van de verzuilde samenleving.
En dat draagvlak is thans door de secularisatie en de individualisering
die zo kenmerkend is voor onze huidige samenleving, weggevallen.
De maatschappij is vercommercialiseerd. De consument heeft plenty
keuze. De rol van de sportclub lijkt ten opzichte van toen lichtjaren
veranderd. Overheidssubsidie krijgt een wezenlijk andere betekenis
en zal hooguit voorwaardenscheppend aan de sport ten dienste zijn.
Voor de rest moet de sport gewoon de eigen broek zien op te houden.
En dat vergt een wezenlijke omslag in denken en handelen van bij de
sport betrokken organisaties en belanghebbenden.

De sport dus als participant in het spel van vraag en aanbod. En als je
in staat bent om jouw producten voldoende aan de man te brengen,
dan is je bestaansrecht als sportclub gewaarborgd. Dit betekent echter
geenszins het definitieve einde van de bemoeienis van de overheid
met de georganiseerde sport. Deze blijft een belangrijke rol spelen in
de noodzakelijke sport-infrastructuur. De overheid zal ongetwijfeld
ook het bindende element blijven in de samen-werking met andere
maatschappelijk belangrijke participanten. Sport moet ook in de
toekomst geen elitaire zaak worden. Daarin blijft een belangrijke rol
weggelegd voor met name de lokale overheid. Deze mag evenwel een
actieve en meer zakelijke rol van de georganiseerde sport verwachten.
De toekomst zal mogelijk gericht zijn op een totaalpakket van maat-
schappelijke dienstverlening waar de georganiseerde sport onderdeel
van zal uitmaken. Sportclubs zullen derhalve zich moeten leren aan-
passen aan de strategie van participatie met derden. Neem van mij
aan dat de overheid in dergelijke structuren bijzonder geïnteresseerd
zal zijn. Financiële ondersteuning voor een totaalpakket op een breed
maatschappelijk terrein is voor de overheid interessanter dan voor de
versnippering waarvan je de controle op het resultaat niet kunt waar-
borgen.

Ondertussen gaan we als zwemclub gewoon over tot de dagelijkse
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orde. En daar is niets mis mee, mits we bereid zijn om uiteindelijk
mee te gaan in innoverende ontwikkelingen om de georganiseerde
sport levensvatbaar te houden. DWT heeft echter de keuze gemaakt
om voor-alsnog op het concept van de traditionele sportclub in een
modern jasje, verder te gaan. De sportconsument blijft ondertussen
wel haar eigen eisen stellen. En de overheid haakt daarop in door het
principe van de vrije markt nadrukkelijker te profileren. Het zijn
beide niet weg te masseren factoren. DWT zal denk ik derhalve op
niet te lange termijn innoverend beleid moeten omarmen. Ik hoor de
geluiden al. “Het gaat toch goed met DWT, dus waarom verande-
ren?” Verenigingstrouw; een fantastisch begrip, waar de moderne
sportconsument geen boodschap aan heeft. Die shopt naar de vereni-
ging die kan en wil aansluiten bij zijn wensen. De recente perikelen
bij het wedstrijdzwemmen hebben dat maar al te waar bewezen. En
daar kan geen overheidsubsidie tegenop!

Met sportieve groeten;
Guus Niehot

Informatief..

- Foetsie Fietsie!
De fietsenstalling naast de ingang van het clubhuis
kan door het gebrek aan toezicht niet garanderen dat het rijwiel na
afloop van een avondje DWT weer door de rechtmatige eigenaar
wordt bereden. Foetsie Fietsie lijkt dus niet tegen te houden. Er is
echter hoop, want recentelijk heeft het management van het Boerhaa-
vebad een ‘geen bezwaarverklaring’ afgegeven om onder het raam
aan de achterzijde van het clubhuis fietsenrekken te plaatsen. Het
geeft geen volledige garantie tot het voorkomen van Foetsie Fietsie,
maar het toezicht wordt wel aanmerkelijk verbeterd, zodat de recht-
matige eigenaar zijn stalen ros zelfstandig veilig naar huis kan rijden.
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- Bestuursfunctie.
Een sportvereniging zonder bestuur, kan dat wel? Misschien wel,
maar het is niet te doen gebruikelijk. Dus gaat de regel op van ‘geen
bestuur, geen sportvereniging!’ Het bestuur van DWT kent in de
nabije toekomst een aantal vacatures. Daarom nu al de oproep aan de
leden om na te denken over een bestuursfunctie. In de poll op de
officiële DWT-site hebben ongeveer 8 respondenten aangegeven op
enigerlei wijze belangstelling te hebben voor een be-stuursfunctie.
Het bestuur wil graag in contact treden met deze belangstellenden. De
poll is anoniem, vandaar de oproep op deze wijze. Neem dus alstu-
blieft via de site, per telefoon of schriftelijk contact op met Anneke
Veen (secretaris).

- Klaas & co.
Ziet u ze ook weer; die blije kindergezichtjes! En dat helemaal exclu-
sief bij u thuis. Het komt dichterbij dan u denkt. Want als u nu con-
tact opneemt met Ebelien Brander (023-5248215), dan kan zij garan-
deren dat de goedheilig man samen met zijn onvolprezen knechten
uw deur niet voorbij zal lopen. Een heerlijk avondje onvergetelijke
klazenfestival bij u thuis; gewoon doen dus! Wees er wel snel bij
want volgeboekt is volgeboekt! 

Met bronvermelding.
Bron: De Volkskrant d.d. 18-10-03

Erica Terpstra Is het toonbeeld van spontaniteit en enthousiasme. Als
zwemster veroverde ze olympische medailles in Tokio (1964) en later
deelde ze als staatssecretaris van sport met groot vertoon van aanwe-
zigheid in de successen van de nationale top. Haar kandidatuur voor
de positie van voorzitter bij het NOC*NSF komt dan ook niet uit de
lucht vallen. Op de vraag of ze Nederland in de huidige staat een
sportland vindt, laat ze haar handen ten hemel heffend weten dat
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Nederland een sportland-in-aanloop is, want het kan  en moet alle-
maal beter. We zijn met de professionalisering een heel eind opge-
schoten, maar het is nog lang niet wat het moet zijn. Beroepskrachten
zijn onmisbaar zowel bij sportclubs als in het sportonderwijs.
Erica Terpstra ambieert de functie van voorzitter omdat ze denkt die
taakstelling aan te kunnen. Ze vindt zichzelf een bruggenbouwer, die
mensen enthousiast kan maken en met argumenten overreden. Ze
heeft zichzelf de vraag gesteld waarom ze NOC*NSF graag een
nieuw tijdperk in wil loodsen. Niet vanwege de eer en de glorie, maar
om dat ze ontzettend veel aan de sport te danken heeft.

De sport heeft mij gevormd en me ontzettend veel gegeven, aldus
Erica. Ze heeft ondervonden wat sport voor de mensen betekent en
aan de samenleving te bieden heeft. Als staatssecretaris heeft ze de
sport hoger op de politieke ladder kunnen krijgen, met een verdubbe-
ling van het sportbudget tot gevolg. Maar die goede ontwikkeling
wordt weer langzaam afgebogen.  Dat gaat haar zo aan het hart dat ze
een tegenbeweging wil inzetten. Nieuwe impulsen, noemt Erica Terp-
stra dat. ‘Mijn filosofie is: ik kom uit de breedtesport en ik heb geno-
ten van de topsport, maar top –en breedtesport zijn aan elkaar verbon-
den en afhankelijk van elkaar. Breedtesport heeft de topsport als
perspectief nodig, als uitdaging en als rol model. Topsport heeft de
breedtesport nodig als vijver van talent. Verder heeft de samenleving
de topsport nodig om te kunnen genieten van het oranjegevoel, om
trots te kunnen zijn’. Er valt volgens de voormalige staatssecretaris
van sport nog voldoende te doen. Omdat de mentaliteit verandert, ook
die van de vrijwilliger!

Vrijwilligers zitten niet meer voor het leven vast aan één club, ze
vertonen ook zapgedrag. Daardoor valt de continuïteit weg en moeten
we professionaliseren; blijven verbeteren. Sport als maatschappelijk
fenomeen heeft niets aan actualiteit ingeboet, maar de implementatie
stokt. Kijk naar de rol van de sport in de preventieve gezondheids-
zorg; we onderkennen het belang ervan, maar doen weinig. Eén op de
drie kinderen is te dik met gezondheidsrisico’s van dien, dus moet je
gerichte campagnes voeren. Meer gym onderwijs is nodig. En dan
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niet die ouderwetse gymnastiek, maar andere uitdagende gym activi-
teiten. We moeten profiteren van de meerwaarde van sport en recht
doen aan waarden als cultuur en emotie, aldus Erica Terpstra. Ze zal
daarbij geen beroep kunnen doen op gegarandeerde overheidssteun.
Ze is teleurgesteld in het feit dat we er na Sydney 2000 niet in ge-
slaagd zijn de vertaalslag te ma-ken. Iedereen was enthousiast, Balke-
nende 1 heeft de sport nog ontzien, maar wat er nu aan bezuinigingen
dreigt aan te komen is buiten elke proportie. ‘Ik vind het volkomen
terecht dat in barre tijden ook de sport offers brengt, maar niet op de
wijze zoals nu. Dit gaat te snel. Als ik als voorzitter word gekozen is
het verzet daartegen mijn eerste agendapunt’.
Voorzitter of niet; Erica Terpstra heeft het sporthart op de juiste
plaats! 

Programma wedstrijdzwemmen
tot 31 januari 2004
Door: Aloys Wijckmans

Wanneer? Wat? Waar? Hoe laat?
Zondag 5 oktober  competitie deel 1 in Haarlem 16.30 uur

Boerhaavebad aanvang wedstrijd

Zondag 19 oktober LAC in Zaandam 12.30 uur 

Slag 2 aanvang wedstrijd

Zaterdag 8 november competitie 2 in Enkhuizen 17.30 uur

aanvang wedstrijd

Zondag 16 november meerkamp Amsterdam 12.30 uur

aanvang wedstrijd

Zondag 30 november LAC in Zaandam 12.30 uur

Slag 2 aanvang wedstrijd

Zondag 14 december Speedo 2 in Zaandam 12.30 uur

Slag 2 aanvang wedstrijd

Zondag 11 januari '04Kring winterkampioenschappen Na behalen van limieten

Zondag 18 januari '04competitie 3 Amsterdam 15.30 uur

Sloterparkbad aanvang wedstrijd 
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Trainingstijden Wedstrijdzwemmen
Maandag: 17.00 uur - 18.00 uur
Dinsdag: 17.30 uur - 18.30 uur
Woensdag: 17.30 uur - 18.30 uur
Vrijdag: 18.30 uur - 19.30 uur
Zaterdag: 7.15 uur  -  8.45 uur  

Op zaterdagochtend hebben we het hele bad voor ons alleen en staan
er twee trainers klaar. Tijdens die training is extra aandacht voor
techniek: keerpunten, starts, slag verbeteren, etc. We vinden dan ook
dat er zoveel mogelijk zwemmers naar die training

Competitie
We verwachten dat iedereen meedoet aan de competitie. Voor wat
betreft de competitie zitten we met ca. 16 ploegen in de 2e klasse van
het district. Op de dagen dat de competitie gepland staat zwemmen al
die verenigingen hetzelfde programma. Meestal zwemmen er zo'n  4
verenigingen tegen elkaar.  Per programma onderdeel tellen meestal
de tijden van de 2 snelste zwemmers. Alle tijden worden bij elkaar
opgeteld en de vereniging met de minste punten komt bovenaan. Er
promoveren ca. 4 verenigingen. De competitie en de Speedo zijn de
belangrijkste wedstrijden en we vinden dan ook dat je aan die wed-
strijden moet meedoen. Mocht je toch verhinderd zijn meldt dat aan
de trainer en aan Ton Rossel.

LAC  en Meerkamp
Voor de LAC-wedstrijden word je speciaal uitgenodigd. Tijdens deze
wedstrijden worden er langere afstanden gezwommen. In overleg met
de trainers worden er zwemmers uitgenodigd. De meerkamp is een
wedstrijd met 2 andere verenigingen. Aan deze wedstrijden kan ieder-
een meedoen. Als je verhinderd bent op tijd afmelden. Dat zijn gezel-
lige wedstrijden waarbij je ook nog je Pr kunt verbeteren en een li-
miet kunt halen.
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Speedo
Voor de kleinste zwemmers/ sters (t/m 11 jaar) worden de
Speedo-wedstrijden georganiseerd. Voor deze wedstrijden zijn 4
voorrondes. Als je tijdens die voorronden op een afstand bij de snel-
ste 20 van het district N-H hebt gezwommen, dan mag je in mei 2004
meedoen aan de finale.

Uitslagen wedstrijdzwemmen

Speedo
Zondag 28 september was de eerste voorronde en onze jongste zwem-
mertjes hebben goed gepresteerd. Helaas ging het een enkele keer nog
fout bij het keer punt, maar de tijden waren veel belovend. 

De uitslagen:
100m rugslag minioren 5
Ozughan Ghurkan 2.16.81 RD 
Susanne van Kleef 1.37.36 RD  (pr)

100m schoolslag minioren 6
Yunus Karaca 1.45.54  (pr)
Sonia de Graaf 1.43.94 (pr)

200m wisselslag minioren 5
Susanne van Kleef 3.39.72 VC 

100m vlinderslag minioren 6
Yunus Karaca 1.46.39 (pr)
Sonia de Graaf 2.14.97

100m rugslag minioren 3/4
Mara Burden 1.50.15 

100m vrije slag minioren 5
Ozughan Ghurkan 1.57.87
Susanne van Kleef 1.34.50 (pr)

De afkortingen: RD en VC, geven aan waarom iemand gediskwalifi-
ceerd is. Niet al te veel van aantrekken. Gewoon blijven oefen, dan
gaat het de volgende keer beter! 

Uitslagen Competitie
05-10-2003 te Haarlem
Programmanummer: 1   4x100m Vrijeslag estafette dames
1 1.11.59 1.09.51*4.46.84
Tessa Wijckmans, Dana Ungureanu, Annette Knape, Roselijn Ver-
bruggen.



Wil je iets weten over DWT?

Kijk dan op

www.dwt-haarlem.nl

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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1ste ronde competitie
Door Aloys Wijckmans.

Verlangend werd er uitgezien naar de eerste wedstrijd onder het trai-
nerschap van Hans Joosten.
De eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd en meteen de vuurproef
voor Ton Rossel die het wedstrijdsecretariaat van Bart de Graaf  heeft
overgenomen. Voor zo'n thuiswedstrijd moet er van alles geregeld
worden en dankzij de inzet van veel ouders kunnen we terug zien op
een geslaagde wedstrijd. Ook in sportief opzicht werd er goed gepres-
teerd. Maar liefst 43 keer werd er een persoonlijk record (pr)
gezwommen. 
Op het eerste de beste nummer , 4x 100m vrijeslag estafette werden
we meteen 2e. Met dank aan Dana en Roselijn van de waterpoloploeg
die een bijdrage aan dit succes leverden. Tessa zwom als startzwem-
ster naar een pr van 1.09,50 en behaalde meteen de limiet voor de
A-kring kampioen- schappen. Op de individuele nummers werd zij 2
keer eerste.
Op de 50m schoolslag minioren 6, werd Jeroen 1ste en Yunus 3e.
Jeroen werd ook nog 1ste op de 50m rugslag. Wouter werd 3e op de
100m  vrijeslag in een pr van 117.35. Fien haalde op die afstand maar
liefst 6 sec. van haar tijd af en tikte na 1.16. 09 als 3e aan. Roy verbe-
terde zijn tijd op de 100m wisselslag en werd daarmee 3e. Ismaïl
vierde zijn entree met een 1ste plaats en een pr op de 50m vrijeslag.
Sonia de graaf verbeterde haar pr met maar liefst 8 sec. op de 50m
schoolslag. Op die afstand werd Ebru 3e in een tijd van 44.34 sec. en
Susanne van Kleef werd op die afstand 4e en dat voor iemand die nog
geen jaar op wedstrijdzwemmen zit. Ondanks een schouder blessure
werd Dennis nog 3e op 200m vrijeslag. Een flink sprong vooruit
maakten ook Peter, Richard en Michael.

De uitslagen van de andere verenigingen zijn nog niet allemaal ver-
werkt, maar er is goed gepresteerd en we hopen zeker bij de eerste 5
te staan.
De volgende wedstrijd is 8 november te Enkhuizen. 



  12 De Waterdroppels  

Synchroonzwemmen
Door: Linda Visser

Na een zwaar weekeinde in Zeist starten we deze maand met de wed-
strijden. Het was trouwens ook heel gezellig daar in de bossen bij de
voetbalbond! 

Programma synchroonzwemmen 
2 november kringontmoeting met district 2 onder 12 (E) t/m senioren (A)

9 november verenigingscompetitie onder 14 (D) t/m senioren (A)

23 november verenigingscompetitie van beginners t/m onder 12 (E)

29 november Interkring wedstrijd onder 14 (D) techniek

13 december Interkring wedstrijd onder 12 (E) techniek 

10 januari Nieuwjaarsshow Zuid-Oost Beemster

Trainingskamp
Het is achter de rug. Het trainingskamp was een geslaagd weekeinde.
Toen we zaterdag verzamelden, scheen er een waterig zonnetje. Een-
maal onderweg begon het flink te regenen. Dit gaf in ieder geval de
trainers het gevoel dat ze niet weer een mooie zonnige dag in het
zwembad moesten doorbrengen. Zaterdag werd er direct in het grote
zwembad al een training gegeven. Alle stukken die al af waren wer-
den in doorgetraind. Weer terug in het seminarhotel (zeg maar soort
jeugdherberg) werden eerst de kamers verdeeld en in orde gemaakt.
De grotere meisjes hadden de opdracht gekregen om de kleinere
meisjes te helpen met het opmaken van de bedden, als hun eigen bed
klaar was. Vervolgens werd er in de zaal drooggetraind. Na het eten,
was er weer een droogtraining. Gelukkig werden er 's avonds wat
spelletjes gedaan, waaronder een stoelendans op muziek van de tele-
tubbies!! De grotere meisjes mochten wat later naar bed dan de jong-
sten en zij gingen nog even aan de gang met Twister. Konden er
meisjes vooraf niet slapen, ook tijdens die ene nacht bleven een aan-
tal zwemsters lang wakker. De volgende ochtend om 8 uur haalden de
trainers iedereen weer uit bed. Voor sommigen was dit veeeeeeeel te
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vroeg. Na het ontbijt werd er weer een droogtraining gegeven, maar
nu werd de show afgemaakt. Vervolgens in het water geoefend. De
ouders van Daphne waren al vroeg in het zwembad met videocamera
en hebben de ruwe versie vastgelegd. Na de show kunnen we dan een
band verwachten met voor en na…..
Zondagmiddag werd afgesloten met een groepsfoto. De meisjes wer-
den over de inmiddels gearriveerde auto's met ouders verdeeld. Met
veel zwaaien vertrokken we allemaal naar Haarlem, of Badhoevedorp
en Noordwijkerhout. En de heimweenummers??? Die hebben we niet
nodig gehad! 

Van de polocommissie
Door: Thijs Weustink

Uit het Haarlems dagblad
29 september

Heren 1 Dames 1

6 oktober
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Wedstrijdwijzigingen

� Op zaterdag 15 november spelen Heren-jeugd en Dames 2 een uur
later bij DJK/ZAR dan in het poloboekje staat.

� Herhaling van vorige maand: de wedstrijd van Heren 5 op 6 de-
cember thuis om 21.30 uur tegen AZVD gaat niet door.

JURYTAFEL DEZE MAAND

Zaterdag 8 november Sandra
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.A2A DWT B - VZV B 18.30 Eddy en Thijs Robbert
B.D2A DWT 1 - LZ 1886 2 19.15 Karina, Carola en Joke -
B.H3C DWT 1 - Westland’96 (SG) 1 20.00 Dana, Ingrid en Mariska -

B.HR2B DWT 2 - Grando GZC Donk 2 20.45 Teun, Hayo en Ronnie -

D3.D2 DWT 2 - HPC 1 21.30 Paul T., Frank en Ted -

Zaterdag 15 november Patrick en Jeroen L.
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1B DWT C - DAW Finenzo C 18.30 Anje en Anita Remon

NH.H1 DWT 4 - DWT 3 19.15 Bart, Ton V. en Wilfred -

NH.D1 DWT 3 - De Reuring 1 20.00 Paul S., Stefan en Chris -

NH.H4 DWT 5 - Aquarius 1 20.45 Carry en Katja Remon

Zaterdag 22 november Dana
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.A2A DWT B - De Reuring A 18.30 Eddy en Thijs Raymond

B.D2A DWT 1 - De Kempvis 1 19.15 Martine, Carola en Joke -

B.H3C DWT 1 - ZDHC 1 20.00 Fokkelina,SandraenSabine -

B.HR2B DWT 2 - De Kempvis 2 20.45 Ronnie, Martin en Teun -

D3.D2 DWT 2 - Alliance 3 21.30 Robin, Michael en Marco -

Zaterdag 29 november Jeroen L. en Patrick
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.A2A DWT B - DAW Finenzo B 18.30 Patrick en Jeroen Remon
D3.JB3 DWT A - Alliance A 19.15 Jeroen, Patrick en Wilfred -
NH.H1 DWT 4 - De Ham 6 20.00 Stefan, Jaco en Ton v. G. -
NH.H4 DWT 5 - Alliance 7 20.45 Jan en Cor Remon
NH.H1 DWT 3 - Alliance 4 21.30 Wilfred, Ton V. en Niels -
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Hoeveel mensen achter de jurytafel?
Het seizoen is net als de herfst weer in volle hevigheid losgebarsten.
De baddiensten draaien over het algemeen goed, en er zitten ook
telkens voldoende mensen achter het tafeltje. En dat is wel eens an-
ders geweest. Ook als je geen W'tje hebt waarderen we je komst.
Zelfs zonder W-tje mag je achter de jurytafel zitten (als tijdopnemer).

Let er wel op dat je iemand met een W'tje op voor jouw taak op het
formulier noteert. Dit gaat nog wel eens minder goed. Daarom nog
even een overzicht van het aantal mensen per speelniveau.

Bond
(H1, H2 en D1)

Drie mensen achter de tafel. Deze mensen moeten alledrie hun
W-tje hebben.

District
(D3 en HJ)

Drie mensen achter de tafel. Hiervan moeten er twee een W-tje
hebben. Degene zonder W-tje neemt de tijd op.

Kring 1e klasse
(H4 en D2)

Drie mensen achter de tafel, waarvan één W-official. 

Kring overig
(H3, H5, Asp en Pup)

Twee mensen achter het tafeltje, waarvan één W-official.

De competitieleider is erg streng in het controleren van de jury. We
kunnen zelfs boete krijgen als er iets niet klopt. Zorg daarom dat er
op het formulier altijd voldoende namen van W-officials staan!

Wat doet de scheidsrechter?
Met ingang van het nieuwe seizoen gaan scheidsrechters handelen
volgens de volgende richtlijnen. Wees er op voorbereid!

1. Niet fluiten voor een gewone fout als het maken van de overtreding
geen voordeel oplevert of als het spel niet wordt beïnvloed. In de
regel betekent dit dat enkel voor een gewone fout kan worden geflo-
ten daar waar de bal is.

2. Zo min mogelijk fluiten voor een gewone fout tijdens
midvoormidachter-situatie. Er kan voor een gewone fout worden
gefloten als bijvoorbeeld het spelen door de midachter wordt belem-
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merd en andere verdedigers de bal ‘stelen’.

3. Voor een zware fout moet altijd worden gefloten, of de bal in de
buurt is of niet, dat doet er niet toe!

4. Wanneer twee spelers elkaar vasthouden, onderduwen of terugtrek-
ken, stuur dan beiden voor U20 uit het water.

5. Aanhoudend foutief spel moet worden bestraft met UMV! Met
aanhoudend foutief spel wordt bedoeld: aanhoudend agressief spel, of
irritant gedrag naar scheidsrechter(s), coach(es) of tegenstander(s),
het herhaaldelijk verliezen van de cap e.d. Het verdient aan te bevelen
de betreffende speler hiervoor eerst te waarschuwen alvorens de
UMV te geven.

6. Na een uitsluiting
a. Speler geeft commentaar op de leiding: UMV
b. Speler bemoeit zich met het spel: strafworp

7. Bij dameswedstrijden: het terugtrekken van een speelster aan het
badpak = U20.

8. Een coach die commentaar geeft op de leiding = gele kaart, herha-
ling = rood. Afhankelijk van de situatie mag de coach ook direct de
rode kaart krijgen.

9. Controleer spelers voor de wedstrijd, kaarten (ook die van de jury-
tafel), de lengte van de nagels, de aanwezigheid van sieraden e.d. Let
er bij dameswedstrijden op dat iedereen een witte badmuts onder een
witte cap draagt, blauw onder blauw en rood onder rood!.

Joepie! De pen is terug!
In het vorige clubblad schreef ik ‘Dus Rob: wordt er nog wat wegge-
schreven of hoe zit dat?’ Ik wist niet dat hij dat al gedaan had, pas
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vlak voor het drukken van het clubblad kwam mij dit ter ore en hoe-
wel ik uitblink in het ruimschoots overschrijden van de maandelijkse
clubbladkopijinleverdatumtermijn kon ik dat niet meer veranderen.
Rob heb ik plechtig beloofd hem in ere te herstellen en dat doe ik dan
ook graag, zeker omdat ik weet dat hij graag nogal eens iets uitdeelt,
bijvoorbeeld bij het mexxen. En bij deze mag hij wat mij betreft voor
een keer een punt bijdraaien als niemand het ziet. 

Synchroonzwemweekend bij de
KNVB mogelijk??
Door: Ruud Kol

Je zou toch denken, wat doen zwemsters nou bij de Nederlandse
voetbalbond. Nou gewoon, trainen voor de nieuwjaarsshow welke in
Januari 2004 gezwommen gaat worden. 
Op zaterdag 4 Oktober jl. was het dan zo ver. Nadat zowat alle
zwemsters en trainers zich verzameld hadden bij het Boerhaavebad
zijn we om 11.15 uur vertrokken richting Zeist. Uiteraard niet voord-
at we s'morgens vroeg eerst nog de laatste proviand hadden ingesla-
gen in de vorm van 10 broden en nogal wat komkommers voor de
broodnodige vitamientjes.

Aangekomen in Zeist bleek de routeplanner wel erg krap de afstand
tot het KNVB-centrum te hebben gemeten. Er stond dat nadat we op
de weg hiernaar toe nog 150 meter hoefden te rijden om op de plaats
van bestemming te komen. Helaas bleek dit niet het KNVB-centrum
te zijn maar een of andere begraafplaats.
Uiteindelijk zijn we toch aangekomen op de plaats van bestemming
waarna we, nadat de tassen binnen waren gezet ogenblikkelijk naar
het zwembad werd afgemarcheerd omdat we om 13.00 uur al het
zwembad tot onze beschikking hadden. Het bleek toch wel een
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zwembad van een iets grotere proportie dan we in Boerhaave gewend
zijn en met name de kleinere zwemstertjes hadden af en toe wel wat
moeite om de overkant te halen met het inzwemmen.

Na het inzwemmen werd er met voortvarendheid door met name
Ingrid en Linda  de nieuwjaarsshow geoefend. Gelukkig waren er
naast het grote zwembad nog twee kleinere baden met een glijbaan
waar er even afgereageerd kon worden. De dames gingen alleen maar
even kijken naar de glijbaan maar zowel klein als groot moesten toch
wel even proberen hoe deze glijbanen gingen als je eraf roetsjte. Afijn
na een gezonde try-out van de show zijn we naar onze slaapgelegen-
heid annex droogtrainzaal gegaan. 

Wat een weelde, 3 en 4 persoonskamers. Wij, Ruud en Wouter had-
den het natuurlijk al bekeken en onszelf maar een 4 persoonskamer
toebedeeld. (lekker ruim). We werden helaas van deze kamer afge-
stuurd omdat dit toch wel een beetjes teveel van het goede was en in
een 3 persoonskamer ondergebracht. De overige kamers werden op
een perfecte manier ingedeeld door Ingrid en Linda zodat we met
name de kleinere zwemsters dicht bij de kamer van de trainsters te
slapen werden gelegd zodat deze eventueel s'nachts de meiden met
raad en daad konden bijstaan.
Na deze indeling zijn we begonnen met het droogtrainen en dit werd
met veel enthousiasme door iedereen meegedaan. 

Ook de inwendige mens werd uiteraard niet vergeten door de zorg
van Sandra welke diverse keren de dames voorzag van drinken en
snoep. De heren werden nog op pad gestuurd om een kleine voorraad
patat te gaan halen. In de snackbar aangekomen met de mededeling
dat we 30 patat wilden meenemen werd het hier even stil. We werden
vriendelijk verzocht om de vraag van 30 patat nog eens te stellen. De
mensen in deze snackbar waren zeer snel van begrip en met voortva-
rendheid werden 6 grote zakken volgegooid met deze aardappelvari-
ant. Op de terugreis naar het centrum leek de auto wel een rijdende
patatkraam. Wat een lucht en stoom kwam er uit die zakken patat
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vandaan. Bij aankomst waren de komkommers al gesneden (met en
zonder schil) en de pindasaus al gewarmd zodat er gelijk gegeten kon
worden. 
Wist u trouwens, dat er bij de KNVB ook geschoten word met verf-
balletjes?? Na het eten gingen we even naar buiten waarbij al gauw
het eerste paintballetje werd gevonden en het een sport werd om deze
zo hard mogelijk tegen een boom te gooien in de hoop dat er een paar
stuk zouden gaan. We hielden ons hart vast dat er maar geen verf op
de kleren e.d. zou komen. Het schijnt dat deze verf wasbaar is
dus……….
Na  buiten even uitgewaaid te zijn gingen we weer verder met droog-
trainen en uiteraard voor de ontspanning nog een stoelendans waarbij
er aardig om de beschikbare stoelen werd gedraaid totdat de voorraad
stoelen op was en er een winnares te voorschijn was gekomen. 
Om 20.30 uur was het de beurt aan de kleinere zwemstertjes om als
eerste naar bed te vertrekken. Dit ging af en toe met een "nou al????"
Maar toch, voordat de eerste ging slapen was het toch wel wat later
op de avond geworden. Deze eerst schone slaapster had nog een "eng-
e" droom zodat de andere slaapgenootjes nog even wakker moesten
blijven totdat de "enge droom" uit was.
Voor de ouderen was er een bepaald spel waarbij je je mocht verbeel-
den dat je een slangenmens was. Wat een toestanden zeg, linkerbeen
op rood en rechterarm schuin achter je op geel zetten en zodoende
niet meer weten waar je het andere been c.q. arm moest laten.
Gelukkig hebben de oudere meiden dit avontuur zonder al te veel
spierpijn overleefd.
's Nachts hebben met name deze oudere meiden op de gang naast hun
kamer nog even verder gefeest totdat na ongeveer 02.30 uur ook hier
de slaap toesloeg.

De volgende ochtend om 08.00 uur werd iedereen (op een paar zeer
vroege vogels na) uit bed gehaald, wat soms nogal wat slaperige
gezichten te zien gaf. De thee en koffie kwam goed van pas om wak-
ker te worden.
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Nadat we ontbeten hadden en ons lunchpakket hadden gemaakt zijn
we weer verder gegaan met droogtrainen waarbij met "groen" nog
eens stevig werd getraind. Hierna werden de kamers leeggeruimd en
gecontroleerd op nog achtergebleven spullen. Na het eten van het
door de meiden zelf klaargemaakte lunchpakket was het weer tijd om
naar het zwembad te gaan om daar het geleerde in de praktijk te laten
zien. Dit ging best wel goed en we kunnen na het zetten van de punt-
jes op de i ons best verheugen op de nieuwjaarsshow welke gehouden
wordt op 10 Januari 2004.
Na een goede terugreis weer aangekomen bij het Boerhaavebad,
kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend weg. 

De Pen
Door Randy Mieremet.

Het natuurlijk van boven even te verklaren,
dit was nogal een actie op zich want:
Ons aller bekende Rob Goedkoop  gaf de pen
eerst aan dat hoogst aardige broertje 
van mij , maar helaas deze had de pen al een
keertje gehad en gaf hij hem door aan mij.
Zoals gebruikelijk bedankt men de gever van de pen wat hierbij dus is
gedaan.

Na dit alles volgt meestal hoe men op DWT verzeild is geraakt.
Nou komt het; Rond het begin van het jaar 1998 verhuisde ik naar
Haarlem, vanuit Voorschoten komend waar ik al enige tijd een bal-
letje gooide in het water.
Kom ik toch potverdorie te wonen op de plek waar het jullie aller
bekende openlucht zwembad heeft gestaan. Maar goed boeiend ik
wilde wel door gaan met het spelletje waterpolo, dus: Ik zoeken in
Haarlem naar een geschikte club en om mijn persoonlijke relaties een
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beetje te onderhouden had ik een baantje bij een supermarkt keten in
Schalkwijk. Kom je daar toch maar opeens een paar spelers van DWT
tegen met wie ik het overigens gelijk goed kon vinden.
Van het even kletsen kwam al spoedig de uitnodiging om een keertje
mee te trainen.
Kom ik aan met mijn toen nog lullige 15 jaar bij een team met de
gemiddelde leeftijd van ± 11 jaar had ik toch zoiets van ja dag ik wil
beter worden, dus ik doorzoeken kwam ik in Heemstede. Maar bij
jongens van 20 +, hier heb ik het ±3 maanden volgehouden.
Hierna ben ik tijdelijk gestopt met waterpolo vanwege tijd tekort op
school.
na eindelijk geslaagd te zijn ging ik op vakantie met een groep vrien-
den uit Haarlem e.o..
Krijg ik toch een ongeluk met een brommer eind augustus. Ik ruim 3
maanden het ziekenhuis in.
Maar helaas moest ik mijn goede voornemen om begin september
met het heropgerichte herenjeugd mee te doen even uitstellen. Maar
na een spoedig herstel heb ik dat voornemen toch door gevoerd.
Kom ik in een team allemaal erg aardige jongens van ongeveer mijn
leeftijd, volledig met open armen ontvangen. Op een bepaald moment
zit het team met een probleem dit was: "We zitten zonder keeper
volgend seizoen!"
Ik met mijn goede bedoeling zeg (toen nog goed) nuchter: " Dat wil
ik wel doen." Inmiddels ben ik te oud om met het jeugd te spelen en
heb te horen gekregen dat ik wel bij HEREN 2 aan de bak kan als
speler en soms ook keepend. Omdat ik toch verder wil komen met
deze voor sommige mensen fobie, ben ik samen met de HEREN
keepers flink aan het trainen. Maar gezien mijn inkt op begint te
raken heb ik de eer om de pen door te geven  aan:
Mijn eerste DWT connectie en goede vriend Raymond Velthuis.
Sterkte Raymond en ik hoop op nog een lange vriendschap 
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Van de dames van Dames 2

Zoals jullie weten is Dames 2 vorig seizoen met lof gepromoveerd
naar de tweede klasse district. Omdat we zo goed waren mochten we
het ook een klasse hoger proberen.
Als u dit leest hebben we inmiddels 5 wedstrijden gespeeld, denk ik.
De eerste drie wedstrijden verliepen eigenlijk heel goed.
De eerste wedstrijd zijn we helemaal afgereden naar het verre Alk-
maar. Onder het toeziend oog van enkele supporters (alsnog bedankt)
hebben wij helaas niet mogen winnen. We speelden een goede wed-
strijd, helaas werden niet alle kansen even zorgvuldig afgemaakt.
We hebben uiteindelijk met 3-4 verloren.

De tweede wedstrijd moesten we weer een eindje rijden. Dit keer
mochten we naar het welbekende Utrecht. Deze avond moesten we
het helaas zonder onze eigen keepster doen, maar gelukkig hadden we
een bereidwillige invalster. Het was een hele spannende wedstrijd.
We waren erg aan elkaar gewaagd. We hebben gelukkig wel een
puntje gepakt door 2-2 gelijk te spelen. Dus niet geheel onverdienste-
lijk.

Onze derde wedstrijd was alweer een uitwedstrijd. Deze keer moch-
ten we naar Leusden. Onderweg hebben we ons erge zorgen zitten
maken over de auto met onze coach en trainer. Die waren we name-
lijk bij de tweede afslag al kwijt geraakt. Mieke was vergeten goed op
de routebeschrijving te letten. 
Om eerlijk te zijn  was het een hele goede wedstrijd. Bart was heel
fanatiek aan het roepen en aanwijzingen aan het geven. Dit heeft goed
geholpen.
Het eerste partje was nog spannend. Al heel snel viel voor ons het
eerste doelpunt door Karina. Het tweede doelpunt was helaas in ons
doel.
Het ging ook in het tweede partje gelijk op. Door een doelpunt buiten
de 7 meter en een doelpunt op een seconde voor tijd stonden wij op
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drie. Jammer genoeg wilde de tegenpartij ook nog even scoren, dus
werd het 2-3.
Het derde partje bleef spannend. In het vierde partje scoorde Ebelien
nog heel mooi met haar welbekende backhand.
Zo werd de stand uiteindelijk 3-7. De doelpunten kwamen van Karina
(3), Ebelien (2), Joke en Mariska (1).

Al met al was het een leuke wedstrijd. Weinig P tjes, dus we kunnen
trots op ons zelf zijn!
Als wij een keer thuis spelen, schaam u dan niet om ook een keer
gezellig naar het leuke Dames 2 te kijken.
Tot de volgende keer. 

Raymond van Barneveld, Co   
Stompé.

Deze namen zijn jullie
ongetwijfeld bekend. 
Wij zijn benieuwd of er binnen
DWT ook een aardig pijltje
gegooid kan worden.
Om hier achter te komen
organiseert de clubhuiscommis-
sie zaterdag 22 november om ±
22.00 uur een darttoernooi!!!

Uiteraard is het gewoon voor de gezelligheid, maar om er toch een
leuk wedstrijdje van te maken willen we graag van te voren weten
wie er mee willen doen. We weten dat dit niet één van de sterkste
punten van DWT is, maar toch proberen we het weer.
Je kunt je opgeven bij de leden van de clubhuiscommissie.
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Uiteraard is er ook een prijs. Je kunt een door Randy Mieremet ge-
maakte wisselbeker winnen! 
Bord en pijltjes zijn aanwezig, nu alleen nog de pijltjesgooiers!!!

De clubhuiscommissie,
Mieke, Bart, Toos, Ingrid, Randy,Paula, Rob, Fokkelina 

Zwemster Viki Boviatsis is geen
DWT-lid meer.
Door: Gé Luttikhuizen

Het is heerlijk toeven aan de oever van de kanobaan in Spaarnwoude.
Super mooi weer en dan plotseling een luidspreker die brult dat Viki
voor Rapido uitkomt. Op slag vind ik die mensen van Rapido niet
meer zo aardig . . . . . . ?
Uiteraard word ik door Aloys snel wijzer gemaakt. De trainingen van
de zwemafdeling liepen het afgelopen jaar niet zo goed. Een goede
trainer zou niet te vinden zijn. In het clubblad heeft wel eens gestaan
of leden van de polo-afdeling zwemtrainingen zouden willen en kun-
nen geven. Zo'n bekendmaking helpt niet; dat wordt vluchtig gelezen
en zelden dat iemand erop reageert. Het enige dat helpt is een per-
soonlijke en mondelinge benadering voor of na een wedstrijd of in
het clubhuis. Ik speel in het vijfde herenzevental en niemand van het
zeventienkoppen-tellende team weet iets van de moeilijkheden bij het
zwemmen. Dat is natuurlijk heel eigenaardig. Zoiets moet binnen de
vereniging bekend zijn. Misschien moet het binnen de vereniging wel
van de daken geschreeuwd worden, zodat er gereageerd wordt. Al-
licht had een van deze zeventien poloers 1 x in de week een training
kunnen en willen geven, als overbrugging.
Zwemmers die op een zwerntraining komen, verwachten een goed
programma, dat ze moeten zwemmen. Verder willen ze ook graag dat
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er gelet wordt op hun zwemtechniek en wat ze moeten doen om die te
verbeteren. Het lijkt gemakkelijk, maar is het natuurlijk niet. Dit jaar
is er in ieder geval niet goed getraind met als gevolg dat we enkele
leden naar een andere zwemvereniging zijn gegaan.
Vooral het vertrek van Viki is een gevoelig verlies. Ze is een hele
goede zwemster en voor het DWTlangebaanzwemmen was ze de
"vlaggendraagster". Heel jammer. 

Langebaanzwemmen in de zo-
mer van 2003
Spaarnwoude, 15 juni
Door: Gé Luttikhuizen

Het voorseizoen was koud. Langdurig lage temperaturen zorgden
ervoor dat de grond en het water niet naar een hogere temperatuur
gebracht werden. De natuur liep in mei behoorlijk achter (zie het
clubblad van juni dit jaar). Eind mei / begin juni kwam daar verande-
ring in.
Vandaag schijnt de zon overvloedig en er is zwakke wind. De aan-
bouw van het "Buitenhuis" is nu echt klaar en ook de oever langs de
kanobaan is verbeterd. Vanaf de startplaats tot aan de inham is het
riet weggehaald. Elke toeschouwer kan nu de langs zwemmende
zwemmers de laatste 200 meter volgen en de finish zien aantikken.
De watertemperatuur is gemeten en bedraagt 18 a 19 graden Celsius.
Tijdens het langebaanzwemmen merk je dat deze temperatuur nog
niet overal in de kanobaan bereikt is. Regelmatig zwem je door koele-
re plekken. Niet echt vervelend. Het houdt je wakker en bovendien
krijgje dan de neiging om wat meer tempo te maken.
Is DWT aanwezig? Ja, en met meer leden dan ooit: Aloys, Marianne
en Tessa Wijckmans, Michael de Feber, Peter van de Bor, Eric en
Jody Kokkelkoren en Nadia du Fossé. Viki Boviatsis is er ook, maar
zoals het door de microfoon over onze hoofden gebruld wordt, zwemt
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ze voor Rapido. Stomverbaasd hoor ik dit aan.

11.45 uur. De eersten die voor DWT in het water springen zijn Jody
en Tessa. Ze doen de 500 m schoolslag. De tijd van Tessa is 9.31.53
en die van Jody is 10.03.25. Volgend jaar zwemt Jody bij de dames,
waardoor ze alleen op de 2000 m mag uitkomen. Bij normaal trainen
gaat ze waarschijnlijk sneller dan 10 minuten over 500 meter en
zwemt ze de 2000 m schoolslag binnen de 40 minuten. Zo'n tijd is
een goede start voor een beginnende langebaan-zwemster. Twee uur
later starten de beide DWT-sters weer, nu op de 1000 meter vrije
slag. Ze eindigen midden in het veld; Jody's tijd is 16.44.13 en die
van Tessa 17.01.48. Ze zijn daardoor resp. 18 en 63 seconden sneller
dan vorig jaar op deze Ib. Nadia doet in het volgende nummer de 500
m vrije slag in 11. 12.3 5 en eindigt als 13-de van de 20 deelnemers.

15.20 uur. De laatste DWT-ers komen in actie op de 2000 m vrije
slag heren; altijd een leuk nummer. Waarom?
Het is de grootste groep wedstrijdzwemmers die aan de start ver-
schijnt. De starter heeft altijd moeite om de heren achter de "startlijn"
te praten. Er zijn te veel zwemmers die op de startlijn willen liggen
dan er plaats is. De starter fluit altijd op een moment dat ze het niet
verwachten.De meesten zwemmen weg alsof het een 100-meter-wed-
strijd is. Het ontdekken van je pupil na de start is een heidense klus
Loop je mee met de voorsten, dan maak je een stevige wandeling.

Peter van de Bor doet voor het eerst mee en zet gelijk een goede tijd
neer 33.04.87. Michael de Feber zwemt sneller dan vorig jaar in
Spaarnwoude en tikt 15 sec. na Peter aan. Michael mag wel eens nog
beter gaan trainen of getraind worden, want hij kan veel sneller. Hij
en Peter horen niet achter in het veld thuis, maar vlak achter het mid-
den; een tijd tussen de 29 en 30 minuten.

Enkele langebaan-gegevens:
De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen een paal op de steiger en
één aan de overkant. De prestatietocht bestaat vaak uit een grotere
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groep zwemmers dan de 2000 m vrije slag heren. Deelname van 65
verenigingen, waarvan 12 uit de Kring Noord Holland. Het zijn:
Rapido (35), HPC (16), Oeza (12), Start'99 (1 1),Alliance (8), Hoorn
(8), WZ&PC (8), DWT (7), de Bron (4), Nereus (4), DAW (3) en
NVA/HHC (2); tussen de haakjes het aantal starts. Totaal aantal starts
van zwemmers: 392, waarvan door onze kring 118 starts. 

Heren 2
Door: Michael

Spelers update.
Er klinkt nog steeds geroezemoes over wie er nu wel en niet genoemd
worden in verband met het wel of niet mee mogen helpen de tegen-
standers van heren 2 te verslaan.
Wel bekent is dit: Marcel eruit, Chris erin, Lodwijk erin, Mark geen
idee en André af en toe. Ik mag blijven dus deze stukjes blijven over
heren 2 gaan. Rest alleen in gewicht toegenomen.
De uitbreiding van ons spelers arsenaal met twee jeugdspelers is ons
tot nu toe erg goed bevallen. Ze hebben zelfs al gescoord. Dit is na-
tuurlijk mede te danken aan ons handige tactische situatie spel zodat
zij vrij voor het doel terrecht kwamen, maar dit ter zijde. De prestatie
staat er en wij winnen er alleen maar makkelijker door.

Competitie update.
Vier uit vier is onze stand momenteel. Dit is waarschijnlijk het ge-
volg van een fijn aantal doelpunten voor en beduidend minder tegen
maar dat wordt nog verder onderzocht. Aardig detail is, dat we als
onderdeel van ons punten sprokkelen Rapido zonder punten naar huis
hebben gestuurd. Zal ze leren.



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: Mieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186
2033 DW Haarlem
tel: 06-52055039

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  S. Meurs

Beveland 82
2036 GP Haarlem
tel. 023 - 5 33 40 66

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

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

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

K. Ungureanu tel 023-5330857

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
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15-08.45 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


