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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Dilemma's…. daar komt elk bestuur bij tijd en
wijle voor te staan. 

Want wat doe je als bestuur wanneer leden je
vragen om contributieverlaging omdat zij
(bijvoorbeeld wegens drukte of ongunstige trainingstijden) niet
trainen maar daar wel voor betalen. De meningen waren daarover
binnen het bestuur eensgezind: het uitgangspunt is dat je bij een
vereniging zit om een sport te beoefenen; wedstrijden en trainingen
inbegrepen. Een zogeheten ‘all in' tarief past bij dit uitgangspunt en is
bovendien een peiler voor een financieel gezonde vereniging.
Uiteraard moet wel elk lid hiervoor de nodige faciliteiten tot zijn/haar
beschikking krijgen. Het is een taak van het bestuur om daar op toe te
zien en daar kun je ons op aanspreken.

Lastiger wordt het wanneer die mensen je daarbij wijzen op het feit
dat er in het verleden al eerder dergelijke afspraken zijn gemaakt met
andere (team)leden. Overigens speelt dit alleen bij waterpolo en
betreft het nog maar rond de tien leden. Maar toch is het natuurlijk
moeilijk uit te leggen aan de leden die het ‘volle pond' betalen. Het
dilemma is dan of je kiest voor gelijkheid of het nakomen van eerder
gemaakte afspraken. Ook hier was het bestuur echter eensgezind: het
is een kwestie van fatsoenlijk bestuur om afspraken na te komen. Het
bestuur vindt echter ook dat een dergelijke scheefgroei niet wenselijk
is. Dit bestuur zal dan ook geen nieuwe afspraken maken over
contributieverlaging wanneer leden in de praktijk niet op trainingen
komen
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Helaas heeft inmiddels een (waterpolo)lid opgezegd toen zij hoorde
dat enkele (team)leden minder contributie betalen. Het risico bestaat
dat ook andere leden zullen opzeggen wanneer zij horen van ‘de
scheefgroei'. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om over de hele
situatie verder te zwijgen. Wij willen ons als bestuur echter open en
kwetsbaar opstellen zodat we dilemma's kunnen uitleggen en niet uit
de weg hoeven te gaan!

Walja Karten

Van de
polocommissie

Het is weer maart. De lente staat op de
stoep en het vriest nog steeds. De bloemen
komen al op en de vogels zingen weer hun lied. De waterpoloërs
hebben hun rekenmachines weer uit de kast gehaald om te kijken
hoeveel punten ze nog moeten halen om boven de rode lijn uit te
komen. Het is toch bijna elk jaar hetzelfde liedje, of nu toch niet?

Gaat heren 1 voor een verrassing zorgen, of is het niet eens een
verrassing maar iets dat we van ze mogen verwachten? Ze hebben het
in ieder geval nog allemaal in eigen hand om kampioen te worden!
Heren 2 daarentegen staat onder de rode lijn, komt dit omdat de
tegenstanders ineens zoveel beter zijn geworden? Of komt dit omdat
het bezoek aan het zwembad is gedaald? Dit kan je dan natuurlijk
doorrekenen naar heren 2, die zijn nog niet compleet op een training
geweest, maar misschien komt dat nog. Heren 3 en 4 zijn in de top te
vinden van de competitie en heren 3 heeft nog uitzicht om kampioen
te worden en heren 5 is een gedegen middenmoter.
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Bij de dames moet nog veel gerekend worden. Bij dames 1 is nog
veel mogelijk, dames 2 staat onder de rode lijn, maar daar is ook nog
alles mogelijk. Dames 3 en 4 spelen leuk mee in de competitie en een
plaats in de middenmoot zit er zeker in. De jeugdteams doen ook
allemaal leuk mee en ook heren-jeugd heeft een wedstrijd gewonnen!

Het feest in januari zit er ook weer op, het thema was groen en was in
mijn ogen een geslaagd feest. De techniek komt bij deze feesten ook
al snel dichterbij, waar je vroeger pas op de volgende training te
horen kreeg wat er allemaal was gebeurd, staan er nu de volgende
dag al honderden foto's op internet. Via de DWT-website
(www.dwt-haarlem.nl) kan je makkelijk op de fotopagina's komen.
Ook staat er nu een forum on line op de site, hierin kan je over de
wedstrijd praten of over de leuke foto's die op het internet staan.

Robbert

Belangrijke wedstrijdwijziging heren 3
De wedstrijd van heren 3 tegen Noordkop wordt op 5 maart gespeeld
in plaats van 9 april. De tijd wijzigt ook: 20.45 uur aanwezig, 21.30
uur spelen.

Minipolotoernooi 27 maart
Het minipolotoernooi van zondag 27 maart in Purmerend gaat NIET
door. Doordat het gelijk valt met Pasen is het niet mogelijk voor de
organiserende vereniging om badwater te huren.
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Jurytafel en vsr's maart
Zaterdag 5 maart Stefan Vermeer
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.A2D DWT B - WZ&PC B 18:30 Karina en Linda Stefan
D3.JB3 DWT A - WZ&PC A 19:15 Jasper, Richard en Jan -
D3.D2 DWT 2 - ZwemclubZeist1 20:00 Stefan en Kim -
NH.H1 DWT 4 - De Ham 5 20:45 Jessica, Joke en Martine -
NH.H1 DWT 3 -   Noordkop 2 21.30 Stefan, Kim en Anje -

Zaterdag 12 maart Dana
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
D3.JB3 DWT A  - KZC A 18:30 Antonette, Katja en Jolande -
B.D2A DWT 1 - Swol 1894 1 19:15 Robin, Michael en Lodewijk -
NH.D2 DWT 4 - AZVD 1 20:00 Mariska en Lisette Janique
B.HR2B DWT 2 - Rapido'82 3 20:45 Dana, Mariska en Lisette -
D3.D2 DWT 2 - S.G. Ymond 2 21:30 Marcel V., Paul T. en Patrick -

Geen training
• zondag 6 maart (Splash scouting)
• zondag 27 maart (Eerste Paasdag)
• maandag 28 maart (Tweede Paasdag)

Uit het haarlems dagblad
17 januari
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24 januari 14 februari

31 januari

VSR'S gevraagd
Van de scheidsrechtersbond ontvingen we een noodkreet per e-mail.
Er  dreig t  bi j  veel  clubs  een groot  tekor t  aan
verenigingsscheidsrechters (VSR's). Reden voor de bond een
VSR-cursus uit te schrijven. Het animo is gering, zo niet bijna nul.
Bij ons is er gelukkig een aantal enthousiaste VSR's, met wie we erg
blij en tevreden zijn! Toch willen we graag ingaan op het
cursusaanbod. Er zijn namelijk competitie-avonden bij ons waarop
veel VSR's uitwedstrijden spelen, omdat ze vaak bij elkaar in één
team zitten.

Daarom zouden we graag uit elk team, van heren jeugd tot en met
heren 5 en van dames 1 tot en met dames 4, minimaal een persoon
voor deze cursus willen inschrijven. De cursusdata zijn 2, 9, 16, 23
en 30 maart 2005. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe minder
vaak steeds dezelfde mensen langs de kant staan! Reageer bij iemand
van de polocommissie of via waterpolo@dwt-haarlem.nl.
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Pinkstertoernooi: op en rond de boerderij
De paaseieren liggen nog in het verschiet of ijskast, toch zijn de
voorbereidingen voor het Pinkstertoernooi alweer in volle gang. Dit
jaar wordt het anders. Er staan al jaren bouwwerkzaamheden op
stapel voor het grasveld tegenover het clubhuis en voor het gebied
naast de parkeerplaats. Hier zijn al zandhopen verschenen, en voor
het grasveld is dat binnenkort waarschijnlijk ook het geval.

We kunnen dus niet garanderen dat er
gekampeerd kan worden, en zullen ook van
gemeentewege daarvoor geen vergunning
verstrekt krijgen. Daarom hebben we
ervoor gekozen het toernooi een dag te
laten duren in

plaats van de gebruikelijke twee dagen.
Uiteraard wel met feest! Het thema is dit
jaar: ‘Op en rond de boerderij'. Het is nu
immers nog enigszins landelijk rond ons
badje! Dus… haal behalve je cap je
hooivork van stal, leer de volledige versie
van Old MacDonalds had a farm uit je
hoofd of kom als vogelverschrikker.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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ZONDAG 6 MAART

DWT’S INTERNATIONALE

TENNISTOERNOOI

VOOR ALLE WATERPOLOËRS

aanvang 13.30 in de Fablo tennishal

einde 17.00 in de bar van de Fablo tennishal

inschrijven bij Stefan Woolthuis
kosten 5euri pp

komt allen ! ! 

Je hoeft niet te kunnen tennissen om een
balletje te kunnen worden.



Autorijschool Goes & Boonstra

www.goesboonstra.nl       023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra

Onder begeleiding van je

persoonlijke instructeur.

In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

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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PAASACTIVITEIT

Op zaterdag 19 maart is het jaarlijkse paasactiviteit er weer
in het clubhuis.

We gaan zoals ieder jaar de mooiste eieren versieren met
verf,  mooie paastekeningen kleuren en een zelfgemaakt
paasmandje voor eieren maken.

Mag je thuis niet kliederen met verf dan kun je je bij ons
uitleven in het clubhuis. 

We beginnen om 14.30 tot 16.30 uur.

Het kost € 2.50 en je moet tussen de 5 en 10 jaar zijn wil je
meedoen!

Je kunt je opgeven door middel
van het strookje hieronder en dit
afgeven bij de tafeldames bij het
lesgeven.

 Ja, ik _______________________________(naam

en leeftijd)

wil graag meedoen met de paasactiviteit





Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.thoolen.nl
tel.: 023-5100525

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Meerkamp
wedstrijdzwemmen
op 23 januari te Haarlem
Door: Aloys Wijckmans

Samen met 4 andere verenigingen werd gestreden om de vele
medailles die per leeftijdsklasse te verdien waren. Helaas liet het
computerprogramma ons in de steek waardoor de medailles later
uitgereikt zullen worden. Ook nu is nog geen uitslag per
leeftijdscategorie beschikbaar, maar wel de tijden! Er werd goed
gepresteerd, maar helaas waren er ook veel diskwalificaties. Het
rugslagkeerpunt blijft moeilijk. En de kleintjes hebben nog moeite
met de vlinderslag. De moed niet verliezen, blijven trainen en dan
komt het vanzelf wel goed.
Helaas was de omroepinstallatie van het zwembad net stuk, dus
maakte dat het een beetje rommelig leek.
Een van onze jongste deelneemsters, Natalja, zwom op de 25m
vlinderslag een clubrecord; proficiat! Dat leverde haar ook een
medaille op!
Verder werden er maar liefst 25 pr's gezwommen.
Nieuw aan de start waren: Denzel, Ottilie, Daphne, Kamiel en Döne.
Zij deden het voor de eerste keer prima. Denzel was op de 100m
vrijeslag in zijn leeftijdscategorie de snelste DWT-zwemmer. Op die
afstand verbeterde Soufiane zijn tijd met bijna 10 sec.  Op de 100m
rugslag werd Jurien 3e!
Bij de meiden zwommen Kyara en Fien een vet pr. Mara zwom in de
prijzen op de 50m vlinder in een pr. Van 42.27. Susanne van Kleef
zwom op de 100m vlinderslag vooral tegen zich zelf, maar werd
eerste en zwom ook een pr. Op de 100m rugslag eindigde ze als 2e
vlak achter Anouk Nulkes. Hanife kwam onverwacht goed voor de
dag op de 100m vlinderslag.
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Bij de heren viel de prestatie van Wouter toch wel op. De jongste van
de gebroeders de Bor zwom een pr. Op de 100m schoolschoolslag
van 1.17.26 en was maar liefst 3 sec. sneller dan zijn grote broer, die
de schade wist te beperken door zelf ook een pr. te zwemmen. Op de
100m wisselslag zwommen: Wouter, Dennis, Peter, Roy, Yunus en
Michael een pr.
Hieronder de tijden!

Uitslag Meerkamp
23-01-2005 te 2035LD Haarlem

4x25 SCHOOL MJO12 1.29.43
Ilknur   Basdemircan, Denzel  Krommendam, Susanne van Kleef, Jurjen   Lind.
4x25 SCHOOL MJO12 1.41.66 SD
Natalja   Klinkenberg, Bruce   Geels, Daphne   Romeijn, Soufiane   Ridouani.
8x25 SCHOOL MIX 2.28.70
Kyara van der Sluis, Peter van de Bor, Fien de Vries, Wouter van de Bor, Nicolette   Knape
,Michael de Feber, Tessa   
Wijckmans, Dennis de Graaf.
25 VLINDER Natalja   Klinkenberg 0.26.76*CR
25 VLINDER Halise   Gultekin 0.31.76 VC
25 VLINDER Ottili   Krommendam 0.33.12* VC
25 VLINDER Martine   Lind 0.33.59* VB 
50 RUG Soufiane   Ridouani 0.51.54*
50 RUG Bruce   Geels 0.52.93* RH
50 RUG Halise   Gultekin 0.55.20
50 RUG Natalja   Klinkenberg 0.55.43
50 RUG Ottili   Krommendam 1.03.41*
50 RUG Martine   Lind 1.06.67*
50 SCHOOL Kyara van der Sluis 0.42.86
50 SCHOOL Nicolette   Knape 0.43.74
50 SCHOOL Fien de Vries 0.43.81
50 SCHOOL Hanife   Gurkan 0.44.64*
50 SCHOOL Anouk  Nulkes 0.46.01
50 SCHOOL Anouk   Rossel 0.46.40
50 SCHOOL Ilknur   Basdemircan 0.46.67
50 SCHOOL Amanda   Klinkenberg 0.47.96*
50 SCHOOL Susanne van Kleef 0.48.98*
50 SCHOOL Mara   Burden 0.50.73
50 SCHOOL Fatmagùl  Özkurt 0.51.92
50 SCHOOL Angela  Gooijer 0.52.02*
50 SCHOOL Daphne   Romeijn 0.52.58*
50 SCHOOL Döne   Tuncer 0.52.90*
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50 VLINDER Peter van de Bor 0.30.73*
50 VLINDER Dennis de Graaf 0.30.77
50 VLINDER Michael de Feber 0.33.54
50 VLINDER Wouter van de Bor 0.33.90
50 VLINDER Roy   Kokkelkoren 0.37.69*
50 VLINDER Yunus   Karaca 0.38.58*
50 VLINDER Amanda   Klinkenberg 0.42.06*
50 VLINDER Mara   Burden 0.42.27*
50 VLINDER Anouk  Nulkes 0.43.15*
50 VLINDER Ilknur   Basdemircan 0.52.92*
50 VLINDER Fatmagùl  Özkurt 0.53.99
100 RUG Kyara van der Sluis 0.39.37* 1.21.79*
100 RUG Nicolette   Knape 1.22.06 RD
100 RUG Anouk  Nulkes 0.41.61 1.24.41*
100 RUG Fien de Vries 1.24.91*
100 RUG Hanife   Gurkan 1.26.84* RD
100 RUG Susanne van Kleef 0.44.07 1.29.29*
100 RUG Anouk   Rossel 0.46.79 1.34.61
100 RUG Mara   Burden 0.51.36 1.46.64 RH
100 RUG Ilknur   Basdemircan 0.52.64 1.48.07*
100 RUG Fatmagùl  Özkurt 0.57.58 1.54.04*
100 RUG Döne   Tuncer 1.54.47*
100 SCHOOL Dennis de Graaf 0.34.76 1.15.16
100 SCHOOL Wouter van de Bor 0.36.13 1.17.26*
100 SCHOOL Peter van de Bor 0.37.16 1.20.22*
100 SCHOOL Michael de Feber 0.39.48 1.24.66 SD
100 SCHOOL Kamiel   Delpeut 0.40.83* 1.30.22*
100 SCHOOL Roy   Kokkelkoren 0.42.73 1.31.22*
100 SCHOOL Yunus   Karaca 0.48.20 1.40.23
100 VLINDER Kyara van der Sluis 0.36.85 1.19.70*
100 VLINDER Nicolette   Knape 0.37.54 1.23.77
100 VLINDER Hanife   Gurkan 0.40.80 1.33.29*
100 VLINDER Fien de Vries 0.44.87 1.37.71*
100 VLINDER Anouk   Rossel 0.48.47 1.44.07
100 VLINDER Susanne van Kleef 1.46.16
100 VRIJ Denzel  Krommendam 0.45.97* 1.40.00*
100 VRIJ Jurjen   Lind 0.47.47 1.42.37*
100 VRIJ Soufiane   Ridouani 0.46.89* 1.43.05*
100 VRIJ Bruce   Geels 0.50.26 1.59.11*
100 WISSEL Dennis de Graaf 1.07.62*
100 WISSEL Peter van de Bor 1.14.06
100 WISSEL Michael de Feber 1.15.09*
100 WISSEL Wouter van de Bor 1.15.58*
100 WISSEL Roy   Kokkelkoren 1.20.13*
100 WISSEL Yunus   Karaca 1.27.93*
100 WISSEL Jurjen   Lind 1.43.90*
100 WISSEL Soufiane   Ridouani 1.59.45*
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*   : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
RD: Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen

gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RH: Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
SD : De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in

hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
VC: Armen niet over het water naar voren gebracht.

Oplossing Kombi-Rebus 3
Door: Gé Luttikhuizen

In de kombi - rebus 3 staan twaalf hokjes. In elk van deze hokjes
staat één woord of cijfer. De betekenis van wat in elk hokje staat:
1 Deze letter staat voor DE
2 De eerste letter is KA. Voor SPOOR kun je zetten NS: KANS.
3 Getekend is een POP. Daar moet één P van af, de goede. Er blijft

over OP.
4 Het plusteken heet EN, maar er wordt bedoelt N. Voor GE kan

geschreven worden U. Samen is dat NU.
5 Het wiskundeteken PI moet volgens de pijl tussen de twee letters

MO in: MPIO. Daarna moeten KA en EN om de vier letters
MPIO gezet worden:KAMPIOEN

6 De pijl geeft aan, dat je in dit huis kunt WONEN. Vervang N
door RD.Er staat WORDEN.

7 Hier is een VAAN getekend. Eén A eraf en het wordt VAN.
8 Dit hokje bevat HIER en EN. Samen is dat HIEREN. De I moet

eruit:HEREN.
9 Twee gedeeld door twee is 1.
10 Voor dit teken uit de rekenkunde zegje IS.
11 De C is een romeins teken voor HONDERD. Dan volgt er een

X-teken uit de rekenkunde en dat betekent keer of MAAL.
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Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en

zwembroeken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.

Vervolgens staat er weer een romeins teken: III of DRIE. Het
schuine streepje daarachter betekent: DELEN DOOR. Daarna
staat in het romeins I en een V, achterelkaar is datIV of ook
VIER. In dit hokje staat een som en die is: honderd maal drie
delen door vier = driehonderd delen door vier =
VIJFENZEVENTIG.

12 De pijl staat TEGEN ANTI en dat betekent PRO. Vervolgens een
CENT. Samen maakt dat PROCENT.

Oplossing: de kans op kampioen worden van heren 1 is
vijfenzeventig procent.

Zodra dit clubblad "de waterdroppels" met de post verzonden wordt,
kan er geen oplossing meer aangeboden worden. Helaas voor als je
het nog van plan was. De vlottere inzenders zullen tot de volgende
uitgave van dit blad moeten wachten of zij de zachte zachtgele
DWT-handdoek in het bezit krijgen. Er moet namelijk geloot
worden.



Uw makelaar voor Haarlem en omgeving

Aan alle leden van “De Watertrappers” geven wij 10%
korting op de courtage bij aan of verkoop van een woning. 

MQ Makelaardij
Erik Ran, Paul Ran
Gasthuisvest 4143
2011 EV Haarlem
023 – 531 94 40

www.mqmakelaardij.nl
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Heren 2
Door: Michael

Op schema wordt intern gefluisterd. Slap, wordt geroepen. Het feit is
dat wij momenteel strak op koers liggen naar de district 1. Degradatie
dus. De achterstand in punten is zelfs met heel erg handig rekenen
bijna niet meer om te buigen naar een blijf situatie.
Helaas dus. Het was mooi, en is mooi geweest.

Je kan dit natuurlijk lekker zwart gallig en zwaar depressief makend
opvatten of je doet zoals wij, het oude mentaal erg sterke heren 2 en
maakt er het beste van en begint alvast met de inrichting van de
toekomst. Want vlak voordat je van je laddertje begint te vallen kan
je maar beter vast op de onderste sport gaan staan. En zodoende zijn
we al weer een tijdje druk bezig met de inrichting van ons vangnetje,
heren 6.
Er zijn al vele aanmeldingen binnen en er wordt al gesproken over
het inkorten van de inschrijvingstermijn. Dit in verband met de grote
toeloop. Het team heeft al bijna een serieus te noemen bezetting dus
als iemand er nog erg graag bij wil horen dan moet diegene wel
opschieten want vol is en blijft natuurlijk vol. En zo meteen resten
nog slechts de reserve plekken op de bank, de waterdraag positie en
de wasvrouwplek.

Blijft over de invulling van de vrijkomende posities in heren 2.
Gelukkig staan er al een aantal talentvolle jeugdige spelers ernstig te
watertrappelen om op onze plek in het diepe te springen. En wij zien
dan voorlopig nog geen al te grote gaten vallen in het tweede.
Behalve als het eerste promoveert naar de tweede klasse bond want
dan gaat daar natuurlijk een gigantische zuigende werking vanuit en
loopt al het aanstormende jonge talent meteen door naar dat eerste.



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-5246256
algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink
Pieter Maritzstraat 38 zw
2021 RC  HAARLEM
tel. 023-5311178
weustink@12move.nl

Penningm.: P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023-5492112

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023-5338993

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186
2033 DW Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lommerse
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
Voorzitter S. Van Dijk

tel. 072-5021146
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
Secretaris  S. Meurs

Beveland 82
2036 GP Haarlem
tel. 023-5334066

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 072-5021146

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 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 12.00 - 13.30 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 20.30 - 21.45 uurBoerhaavebad
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