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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

DWT is 75 geworden! 

Een respectabele leeftijd en er kwamen dan ook
ruim honderd leden, oud-leden en andere
belangstellenden naar de Jubileum receptie op
nieuwjaarsdag in de FABLO hal. Veel
herinneringen werden opgehaald bij de fotoboeken en andere
aandenkens uit het verleden van DWT.

Als bestuur is het vooral onze taak om vooruit te kijken en in te
spelen op de ontwikkelingen die op DWT afkomen. Want net als
andere zwemverenigingen worden we geconfronteerd met
bijvoorbeeld bezuinigingen door de gemeente, steeds strengere regels
en leden die kritischer worden. Samen met de werkgroepvoorzitters
is daarom een koers uitgezet voor de komende jaren, gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van het bestaande sportaanbod en het
professionaliseren van de organisatie. 

Gelukkig hebben we daar tijd en middelen voor want DWT is na 75
jaar nog kerngezond. Om te beginnen in sportief opzicht. Zo is bij het
waterpolo heren 1 afgelopen seizoen gepromoveerd en spelen zij nu
net als de dames 2e klasse Bond. Bij synchroonzwemmen zullen we
dit jaar zelfs vertegenwoordigd zijn op het NK. Maar ook in
financieel opzicht en qua ledenaantal doen we het goed. En dat willen
we natuurlijk graag zo houden!

Juist daarom is het belangrijk om stil te staan bij het verleden want
daaruit valt ontzettend veel te leren. Veel problemen van onze tijd
blijken dan minder nieuw en uniek te zijn als we soms denken. De
oude clubbladen op de website zijn wat dat betreft heel boeiend om
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door te lezen.
Maar ook de identiteit van DWT in haar historie ligt opgesloten.
Twee zaken typeren daarbij volgens mij DWT. Ten eerste is DWT
een heel open vereniging waar voor iedereen een plaats is. Ten
tweede is er tussen leden een grote onderlinge betrokkenheid. Als we
dat weten vast te houden weet ik zeker dat ook voor de volgende 75
jaar er een bestaansrecht is voor DWT.

Openheid en betrokkenheid kun je als bestuur echter niet afdwingen.
Het zijn uiteindelijk de leden die de identiteit van DWT bepalen.
Daarom willen wij als bestuur alle leden, oud-leden en vrijwilligers
van DWT bedanken voor jullie bijdrage aan DWT. Wij vertrouwen
erop dat we ook de komende 75 op jullie kunnen rekenen!

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de 75e
Algemene Ledenvergadering, kortweg ALV, bij te wonen op
donderdag 20 april 2005. Aanvang 20.00u. Het clubhuis zal om
19.45u open zijn. De agenda zal in het clubblad van maart staan.

Het financieel jaarverslag kan van tevoren worden opgevraagd door
een e-mail te sturen naar onze penningmeester, Nic den Braven, via
penningmeester@dwt-haarlem.nl

Namens het bestuur,

Teun Weustink
Secretaris
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Wedstrijdzwemmen
Derde ronde competitie

Meiden estafetteploeg en heren estafetteploeg

zwemmen clubrecord!

Ook clubrecord voor Wouter!
Door: Aloys Wijckmans

Voor de derde ronde moesten we afreizen naar Alkmaar. Om als
vereniging echt indruk te maken is de selectie te smal. Wel werden er
28 pr's gezwommen en zwommen zowel de heren estafetteploeg als
de meiden estafetteploeg een clubrecord. Om mee te blijven tellen
moet de zwemselectie breder en sneller. Een startgemeenschap
aangaan met een andere vereniging lijkt een optie; iets waar meerdere
verenigingen ons in zijn voor gegaan.

Op de 4 keer 100m vrijeslag zwommen: Fien, Jody, Angela en Tessa
naar een tijd 4.57.12.
Op de 4 keer 100m wisselslag eindigde herenploeg ( Peter, Wouter,
Ismaïl en Dennis) in 4.45.13.

De medailles waren voor:

Dames/ meisjes.
- Mara Burden; 1ste op de 50m school
- Daphne Romeijn; 3e op de 50 school
- Tessa Wijckmans; 3e op de 50m vrij; in 31.79

Heren/ jongens
- Yunus karaca; 3e 50m vlinderslag; 34.48 pr. en 2e op de 50 m

vrijeslag
- Wouter van de Bor; 2e 50m rug, in 35.05; 1ste op 100m wissel in

1.12.80 pr. en clubrecord!
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- Ismaïl Erkan; 3e op de 50 vrij in 27,39; 3e op de rug in 1.14.59 pr
- Dennis de Graaf; 2e op 100m school in 1.15,36

Verder verscheen Remco Vink voor het eerst aan de start bij het
wedstrijdzwemmen en maakte meteen indruk. Remco heeft in het
verleden al eens meegedaan aan wedstrijden, maar is nu vooral actief
als waterpoloër. Denzel verbeterde zijn tijd op de 50m vrijeslag met
maar liefst 6 sec. en werd 4e. ook maakte Ronald Hoogeboom een
flinke sprong voorwaarts; nog geen medailles maar wel vette pr's. Ga
zo door.

Uitslag Competitie deel 3

Prognr: 1 4X100m Wisselslag est. heren
1 1.12.39 4.45.13CR

Prognr: 2 4X100m Vrijeslag est m. senioren
2 en later
1 1.10.80 4.57.12CR

Prognr: 4 50m Schoolslag m. min 6 en later
1 Mara Burden 0.43.14 0.44.54
2 Daphne Romeijn 0.48.13 0.47.18*
3 Natalja Klinkenberg 0.49.49 0.49.00*
4 Halise Gultekin 0.58.54 0.57.29*

Prognr: 5 50m Schoolslag j. min 6 en later
1 Denzel Krommendam0.53.08 0.50.33*
2 Soufiane Ridouani 0.52.21 0.53.63 SD
3 Mohamed Ridouani 0.59.76*
4 Maarten Slingerland 1.01.72*

Prognr: 6 50m Vlinderslag m. jun 2 en later
1 Amanda Klinkenberg0.38.34 0.38.78
2 Angela Gooijer 0.44.69 0.43.66*

Prognr: 7 50m Vlinderslag j. junioren 2
1 Yunus Karaca 0.37.25 0.34.48*
2 Roland Hoogenboom0.46.82*
3 Soufiane Ridouani 1.00.79 1.00.54*

Prognr: 8.1 50m Rugslag m. jeugd 2 en later
1 Susanne van Kleef 0.40.42 0.43.67
2 Fien de Vries 0.39.44 0.44.32

Prognr: 9.1 50m Rugslag j. jun 4 en later
1 Wouter van de Bor 0.34.50 0.35.05
2 Yunus Karaca 0.40.88 0.41.25

Prognr: 10 50m Vrijeslag m. sen 2 en later
1 Tessa Wijckmans 0.31.73 0.31.79
2 Ceyda Karaca 0.35.58 0.34.99*
3 Jody Kokkelkoren 0.35.58 0.37.35

Prognr: 11 50m Vrijeslag jeugd 2 en later
1 Ismail Erkan 0.28.00 0.27.39*

Prognr: 12.1 100m Schoolslag dames
1 Tessa Wijckmans 1.29.00 1.31.45
2 Annette Knape 1.35.60 1.35.08*
3 Corinne Kalbfleisch 1.45.86 1.45.81*

Prognr: 13.1 100m Schoolslag heren
1 Dennis de Graaf 1.13.52 1.15.36
2 Remco Vink 1.22.91*
3 Peter van de Bor 1.20.22 1.23.68
4 Michael de Feber 1.24.66 1.26.79

Prognr: 15 100m Rugslag m. min 6 en later
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1 Daphne Romeijn 1.40.27 1.36.80*
2 Mara Burden 1.39.52 1.38.95*
3 Halise Gultekin 2.01.12 1.58.34*
4 Natalja Klinkenberg 2.01.17 1.59.82*

Prognr: 16 100m Rugslag j. min 6 en later
1 Denzel Krommendam 1.40.561.44.41
2 Soufiane Ridouani 1.43.80 1.46.68
3 Maarten Slingerland 2.02.84*
4 Mohamed Ridouani 2.05.96*

Prognr: 17 50m Vrijeslag m. jun 2 en later
1 Amanda Klinkenberg 0.33.86 0.34.03
2 Angela Gooijer 0.36.69 0.35.25*

Prognr: 18 50m Vrijeslag j. jun 2 en later
1 Yunus Karaca 0.34.20 0.31.28*
2 Roland Hoogenboom 0.43.78 0.37.45*
3 Denzel Krommendam 0.40.03 0.40.29

Prognr: 19.1 100m Wisselslag m. jeugd 2 el
1 Fien de Vries 1.23.19 1.25.22
2 Amanda Klinkenberg 1.29.63
3 Susanne van Kleef 1.27.99 1.29.63

Prognr: 20.1 100m Wisselslag j. jun 4 el 
1 Wouter van de Bor 1.14.09 1.12.75*CR

Prognr: 21.1 100m Rugslag m. sen 2 en later
1 Tessa Wijckmans 1.34.50 1.28.07*
2 Ceyda Karaca 1.39.41 1.39.84
3 Jody Kokkelkoren 1.29.44 1.41.30

Prognr: 22.1 100m Rugslag j. jeugd 2 el
1 Ismail Erkan 1.16.33 1.14.62*
2 Roland Hoogenboom 1.58.10 1.53.13*

Prognr: 23 100m Vrijeslag dames
1 Annette Knape 1.10.54 1.11.63
2 Corinne Kalbfleisch 1.28.28 1.26.77*

Prognr: 24 100m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 0.59.13 0.59.65
2 Peter van de Bor 1.02.67 1.03.46
3 Remco Vink 1.05.41*
4 Michael de Feber 1.08.95 1.12.63

Prognr: 25 4X50m Wisselslag estafette m.
jeugd 2 en later 4X50m
1 2.45.08

Prognr: 26 4X25m Schoolslag estafette
minioren 6 en later 4X25m
1 1.33.50

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.



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

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63



  8

Van de polocommissie

Het is weer bijna februari, wat gaat de tijd
toch hard. De feestdagen zijn achter de rug,
de goede voornemens al bijna allemaal
overboord gegooid en het leven gaat weer
gewoon verder waar het eind 2005 gebleven
was. Ook op het gebied van waterpolo gaat
alles weer z'n gangetje. De meeste teams
hebben alweer een aantal wedstrijden achter de rug en de promotie-
en degradatiekansen worden langzaam aan besproken.

Op 1 januari hadden we het geslaagde jubileumfeest waar veel oude
herinneringen naar boven werden gehaald. Ook deze maand staat er
een feestje op het programma, namelijk het spetterende feest op 18
februari met als thema; bloemen. Dus doe alsof het al lente is, waan
je op Hawaï, verknip je bloemetjesgordijn tot een prachtige outfit en
dan wordt het vast weer een top feest!

Een jaar geleden deed ik mijn intrede in de polocommissie. Zoals
jullie hebben kunnen lezen in het clubblad van november heb ik
begin dit jaar de taken als penningmeester van Sandra overgenomen.
Ik heb er veel zin in en hoop er een hoop van te leren.

Tot ziens op het feest!
Lisette

Wedstrijdwijzigingen 
Geheel volgens traditie kwamen er, niet lang nadat het poloboekje
keurig netjes gestencild, geniet en gevouwen was, wedstrijd
wijzigingen binnen. En wel voor pupillen, aspiranten, heren jeugd,
dames 1, heren 1 en heren 5.
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Pupillen: de wedstrijd van 4 maart tegen S.G. IJmond begint om
17.30 uur in plaats van 16.15 uur.

Aspiranten: de wedstrijd van 4 maart tegen S.G. IJmond begint om
16.15 uur in plaats van 17.30 uur.

Heren jeugd: de wedstrijd van 25 februari tegen WZ&PC wordt niet
gespeeld in de Wilgenhoek in Z.O. Beemster, maar in het nieuwe
zwembad: het Leeghwaterbad. De wedstrijd begint niet om 19.30
maar om 20.00 uur.

Dames 1: de wedstrijd van 8 april tegen De Ham begint niet om
18.15 uur maar om 18.30 uur.

Heren 5: de wedstrijd van 25 maart tegen WZ&PC wordt niet
gespeeld in de Wilgenhoek in Z.O. Beemster, maar in het nieuwe
zwembad: het Leeghwaterbad. De wedstrijd begint niet om 20.30 uur
maar om 21.00 uur.

Zaterdag 18 maart: de thuiswedstrijden van dames 1 en heren 1
kunnen niet doorgaan die dag. Er is geen badwater beschikbaar. De
wedstrijden worden een dag eerder gespeeld. Dames 1 om 20.45 uur
en heren 1 om 21.00 uur. Er is op die vrijdag, 17 maart, dan ook geen
gelegenheid om te trainen. Maar natuurlijk kom je wel even ‘hup'
zeggen!

Standen en uitslagen? Kring utrecht!
Neem eens een kijkje op de site van de Kring Utrecht! Voorheen kon
je voor uitslagen en standen terecht op www.vijfdeperiode.nl, maar
deze site is gestopt. Een goed alternatief is www.kring-utrecht.nl.

Toernooien
Hoewel het echte toernooiseizoen nog wel even op zich laat wachten,
komt er al een fors aantal uitnodigingen binnen, o.a. voor een



  10

paastoernooi bij ZPCH in Hoofddorp en een echt Duits toernooi in
september. Kijk op www.dwt-haarlem.nl voor een overzicht en vraag
iemand van de polocommissie als je team interesse heeft om deel te
nemen.

E-mailadressen in poloboekje
We willen in het poloboekje, dat je twee keer per jaar ontvangt,
behalve adressen en telefoonnummers ook e-mailadressen gaan
vermelden, voor zover ze bekend zijn. Wil je dit per se niet, om
welke reden dan ook, laat het dan even weten op
waterpolo@dwt-haarlem.nl. 

Baddienst, jurytafel en vsr komende weken
Zaterdag 4 februari Baddienst: Jeroen Loerakker
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.D3 Pupillen - De Ham H 18.30 Jan, Richard Remon
NH.C2 Aspiranten - S.G. Ymond F 19.00 Jan, Richard Remon
NH.HE1 Heren 4 - Alliance 5 19.45 Ton, Jeroen, Ted -
NH.HE1 Heren 3 - ZWV-Nereus 5 20.30 Heren 4 -
NH.HE2 Heren 5 - ZWV-Nereus 6 21.15 Heren 3 Robbert

Zaterdag 11 februari Baddienst: Stefan Vermeer
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
D3.AJ3 Heren-jeugd - ZWV-Nereus A 18.30 Remon, Jasper, Richard -
NH.HE2 Heren 5 - S.G.Haerlem'04 9 19.15 Remon, Jasper, Richard -
NH.HE1 Heren 4 - S.G.Ymond 6 20.00 Heren 5 -

Zaterdag 18 februari Baddienst: Eddy
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.C2 Aspiranten - DAW Finenzo B 18.30 Eddy, Thijs Ronnie
B.D2A Dames 1 - Z.V. Utrecht 1 19.45 Karina, Jessica, Joke -
B.H2C Heren 1 - De Devel 1 20.00 Dames 1 -
NH.DA1 Dames 2 - DAW Finenzo 3 21.30 Heren 1 -

Zaterdag 25 februari Baddienst: Robbert
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.HE1 Heren 4 - De Bron 2 18.30 Heren 2 -
D3.HE1 Heren 2 - Aquarijn 2 19.15 Heren 4 -
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Fair duel om de bal tussen DWT-er Sabine Govers en Haerlem speelster Nadine Themmen 

Uit het Haarlems Dagblad

Dames 2 wint met 11 – 0 Dames 1 is voorpaginanieuws,
heren 1 speelt tegen koploper (16
januari)



Fablo Tennishal

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.



 13  

Synchroonzwemmen update
Door: Ingrid

Ik zou mij zo kunnen voorstellen dat u zich wel eens afvraagt hoe het
nu gaat met dat synchroonzwemmen binnen DWT. Om die reden heb
ik besloten maar eens een update met de stand van zaken te schrijven
voor in dit clubblad.

Net zoals iedereen begonnen wij in september met een bodem die
boven water uit stak. Waardeloos voor de voorbereiding, maar het is
niet anders. Zo goed en zo kwaad als het gaat toch maar proberen die
technische vaardigheden weer onder de knie te krijgen. Desnoods
trainen in het buitenbad van het recreatie gedeelte….
Zaterdag 15 oktober is het tijd voor de eerste wedstrijd voor de
senioren ploeg. Een zogenaamde interkring wedstrijd, oftewel alle
kringen van Nederland zijn uitgenodigd hieraan mee te doen. Tot
grote schrik van de trainster zwemmen alle vijf de senioren boven
verwachting goed (en dat na een wat mindere voorbereiding). Vier
van de vijf zwemsters behaalt hier hun eerste limiet voor de NK. 
Op 29 oktober reizen er drie junioren en hun trainster af naar
Drachten om hier de interkring junioren te zwemmen. Ook deze
wedstrijd wordt niet slecht gezwommen. Een junior behaalt hier haar
diploma en een limiet voor de NJK.

Om naar de NK of NJK te mogen moet een zwemster twee keer een
limiet gezwommen hebben. Bij wedstrijdzwemmen behaal je deze
door onder een bepaalde tijd te zwemmen, bij synchroonzwemmen
moet je boven een bepaald punten aantal zwemmen. Deze punten
aantallen zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin
gezwommen wordt.
Om een aantal zwemsters een extra kans te geven om limieten te
halen wordt er af en toe deelgenomen aan extra wedstrijden. Deze
zijn vaak in een andere kring en doen niet mee voor een competitie.
De wedstrijd op 5 november was zo'n extra wedstrijd. Er zijn twee
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senioren vertrokken naar Katwijk om met twee limieten terug te
komen.
Ook op 13 november hadden we extra wedstrijd. Dit keer iets verder
weg, namelijk Oosterwolde. In Oosterwolde kwamen we met een
aardige delegatie aan, namelijk 12 zwemsters. Deze wedstrijd leverde
ons het volgende op: drie senioren zwommen wederom hun limiet,
een junior zwom een limiet en twee zwemster is de leeftijdscategorie
15 jaar en jonger zwommen ook hun limiet. Daarnaast is er in de
leeftijdscategorie 15 jaar en jonger ook nog een diploma behaalt.

Na de wedstrijd in Oosterwolde waren er drie dingen zeker.
1. De senior soliste heeft een startbewijs voor de NK voorronde.
2. De senior ploeg heeft een startbewijs voor de NK voorronde.
3. Een junior zwemster mag deelnemen aan de NJK techniek

wedstrijd.

Op zaterdag 26 november reist er een delegatie bestaande uit 6
zwemsters en een trainster af naar Spijkenisse om hier de interkring
wedstrijd te zwemmen voor de leeftijdscategorie 15 jaar en jonger.
Op deze wedstrijd werd er een limiet behaald en een wedstrijd
diploma.
Voor de zwemster die tijdens deze wedstrijd haar limiet behaalde,
betekende dat haar tweede limiet. Dit betekend dus dat ook zij mee
mag doen aan de kampioenschappen. Voor deze leeftijdscategorie
heet dat geen NK of NJK maar Synchro Beat.
De interkring wedstrijd voor de leeftijdscategorie 12 jaar en jonger
wordt gehouden op 10 december in Nieuwerkerk aan de IJssel. Van
DWT waren er 7 zwemster en natuurlijk weer een trainster aanwezig.
Deze wedstrijd leverde geen limieten op, maar wel een diploma.

Op zondag 18 december was voor ons een van de belangrijkste
wedstrijden van dit seizoen, namelijk de verenigingscompetitie
techniek. Vorig seizoen heeft synchroonzwemmen binnen deze
competitie de eerste plaats gewonnen. Natuurlijk willen we dit
seizoen toch ook wel weer erg graag die eerste plaats winnen.
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Vandaar dus een belangrijke wedstrijd.
Met een delegatie van 27 zwemsters (van jong tot oud) waren we te
gast bij de organiserende vereniging HPC in Heemstede. In alle
leeftijdscategorieën, helaas met uitzondering van de junioren, heeft
DWT prijzen in de wacht gesleept.
In de categorie zonder zeilboot diploma heeft Kaya een 2e plaats
gewonnen. Een 1e plaats was er voor Macy in de categorie zonder
balletbeen diploma. Channah heeft de 2e prijs gewonnen in de
categorie zonder spagaat diploma en in de categorie zonder barracuda
diploma behaalde Romy een 1e plaats en Sien de 2e plaats.
In de age-I (12 jaar en jonger) behaalden Daphne een 2e plaats en Jill
een 3e plaats (beide in de a-categorie). In de b-categorie (dit zijn
zwemster die eigenlijk te oud zijn maar nog niet het diploma in hun
bezit hebben) behaalde Dionne een 3e prijs.
Merel behaalde in de age-II (15 jaar en jonger) de 3e plaats en
Wieteke zorgde voor de 1e plaats bij de senioren.
Al met al een zeer positieve score. We zijn nu natuurlijk alleen
benieuwd naar de competitie tussenstand…………

Doet synchroonzwemmen ook nog wat anders dan alleen wedstrijden
zwemmen en trainen? Ja hoor, dit seizoen wel. Eén keer in de twee
jaar wordt er een show ingestudeerd. Deze show wordt dan
gezwommen tijdens de zogenaamde nieuwjaarshow. Dit evenement
wordt georganiseerd door de synchroonzwem commissie van kring
Noord-Holland en vindt dit keer plaats in Alkmaar op 14 januari
2006. Dit is net voorbij als u dit leest, maar waarschijnlijk is het
ontzettend leuk geweest. Op www.kringnoord-holland-knzb.nl kunt u
meer lezen over dit evenement.

Tot zover de update van synchroonzwemmen. Misschien is ons
nieuwe voornemen voor 2006 wel om jullie wat beter op de hoogte te
houden via het clubblad en de website. We zullen zien……
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Bericht van de
clubhuiscommissie

Het lijkt ons wel leuk om iedereen alvast te laten weten wat wij als
commissie allemaal van plan zijn de aankomende tijd.
We hebben niet stil gezeten…

Om te beginnen organiseren we begin februari voor alle
Lang-Lid-Leden een gezellige borrel. Een gezellige avond met een
hapje en een drankje. Mocht u onder de noemer "Lang-Lid" vallen,
dan ontvangt u vanzelf van ons een uitnodiging op de deurmat.
Mocht u geen bericht ontvangen en toch bij deze doelgroep horen
(Lang-Lid & 35+), dan bent u ook van harte welkom. Laat het ons
even weten via de mail (clubhuis@dwt-haarlem.nl) of spreek een
commissielid aan in het clubhuis.
In diezelfde maand organiseren we samen met de polocommissie
weer een geweldig feest met het thema bloemen. Komt allen!
Na al dat feesten willen we in de maand maart wat meer cultuur in
het clubhuis. Om dit voor elkaar te krijgen houden we een
wijnproeverij. Meer informatie voor deze avond is te vinden op de
flyer in het midden van dit clubblad. Er is maar plaats voor een
beperkt aantal mensen, dus wees er snel bij!!
In april is het alweer tijd voor onze beroemde Bingo. In dit geval is
het een Paasbingo. De mensen die al eens bij een Bingo geweest zijn,
weten dat het altijd gezellig is en dat er ook leuke prijzen te winnen
zijn. Kortom een leuke activiteit voor jong en minder jong! Meer
informatie over de Paasbingo zal te lezen zijn in het volgende
clubblad. 

Naar onze mening genoeg activiteiten voor ALLE leden van DWT!

Tot ziens in het clubhuis!
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Afzwemmen A, B en C
op 19 november
Door: De Waterreporter.

Zaterdag 19 november was het dan zover. Na weken te hebben
geoefend gingen zo´n 30 kandidaten op voor het A–, B– of
C–diploma.
Om 8 uur ´s morgens nam iedereen onder applaus van vaders,
moeders, broertjes, zusjes en opa´s en oma´s plaats in de zwemzaal.
Na een korte uitleg werd gestart met gekleed watertrappen, gevolgd
door een paar baantjes zwemmen. Af en  toe moest er onder een vlot
door worden gezwommen, of er overheen. Ook moest er een draai of
koprol in het water gemaakt worden. 
Nadat iedereen zich had ontdaan van de natte kleding werd begonnen
met het zwemmen door het `gat`. Iedereen ging er doorheen en er
werd dus flink geklapt. Wie door het `gat` was gezwommen zwom
meteen door met schoolslag en rugslag.
Hierna kwam het onderdeel waar de meeste ouders de adem bij
inhouden (net als de kinderen trouwens) … het drijven….
Eerst op de buik en toen op de rug. Er was één kandidaat die zijn
ouders lekker peentjes liet zweten, door eerder te kijken of juf Joke al
was uitgeteld. Maar later heeft ie dat weer helemaal goedgemaakt
hoor. Juf Joke vond het een goede grap.

De kandidaten voor C deden nog even voor hoe je ook alweer moet
wrikken en toen was het tijd voor de borst– en rugcrawl. Nog even
uitblazen en toen allemaal een plekje zoeken op de kant. Het was al
weer tijd voor de laatste oefening: 1 minuut watertrappen.
Voor de gezelligheid gingen sommige kaderleden gezellig
meetrappen, dus de minuut vloog om. Iedereen had keurig
gezwommen en was dus geslaagd (zie de lijst verderop in dit boekje).
Nog even vrij zwemmen en toen werden de diploma´s uitgereikt.
Alle geslaagden kregen ook een mooie roos. Snel onder de douche en
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thuis feestvieren.
Ondanks het vroege uur was het een gezellige boel in het zwembad. 
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie diploma en veel
zwemplezier in de volgende groep toegewenst!

Muis versus Pieter vdH
Door: Gé Luttikhuizen

Donderdag 5 januari 2006 zijn de oliebollen op en dat is heel
jammer. Mijn lichaam was daar zo teleurgesteld over, dat het meteen
het bijltje erbij neergooide en mij opzadelde met een flinke
verkoudheid en neiging tot griep. Na verloop van tijd betekende dat
hangen, zitten en vervolgens liggen.
Zondag hang/zit ik op de bank en kijk met wazige ogen naar buiten.
Buiten is ons standaard tuintje; in het midden groen en er omheen
wat beplanting. Voor de schuifpui een terrasje van 12 tegels breed en
10 tegelsdiep vanaf het raam de tuin in.
Plotseling zie ik over de tegels iets van links naar rechts flitsen en
vermoed een blaadje.Mijn eega is wakkerder en zegt: "Wat was dat?
Ik zag in mijn ooghoek iets langs flitsen."
— Ik denk een blaadje. —
Mijn eega: "An me hoela, het is bladstil en het ging in een rechte lijn.
Het was vast een muis.
— Dat zou kunnen, maar dan holde dat beestje wel heel erg snel.
Mijn eega: "Ja, dat kan, want muizen kunnen heel snel lopen. Sneller
dan jullie zwemmen."
— Ho-ho-ho, dat verzin je terplekke. Bewijs dat eerst maar eens

Een paar dagen later heb ik onderstaande schatting gemaakt, want ik
was toch wel nieuwsgierig geworden naar de snelheid van een muis
in vergelijking met een snelle zwemmer.
De muis zag ik langs flitsen over 8 a 9 tegels; de afstand is dan
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minstens 8 x 30 cm. Stel 2,50 meter. Indien er seconden geteld moet
worden en je hebt geen stopwatch of horloge, dan tel je op een
regelmatige manier: een-en-twintig, twee-en-twintig, enz. Is je tempo
goed, dan klopt de eindtijd. Een-en-twin-tig be-staat uit vier
lettergrepen en duurt één seconde, dus elke lettergreep is een kwart
seconde (= 0,25 seconde). Voordat ik de lettergreep één helemaal had
kunnen zeggen, was de muis al voorbij geflitst. Stel 0,2 sec. De muis
heeft in 0,2 seconde een afstand van 2,5 meter afgelegd.
Dat betekent in één seconde vijf maal 2,5 meter en dat is 12,5 meter
Nu Pieter vdH; onze snelste zwemmer. Hij zwemt in 49,6 seconden
een afstand van 100 meter. Dat betekent in één seconde 2 meter. De
muis rent dus zes maal sneller dan Pieter zwemt.
Ook maar even kijken naar een hardloper, want de muis loopt en
Pieter zwemt.
De snelste hardlopers lopen op de Olympische Spelen in 10 seconden
een afstand van 100 meter.
Dat betekent in één seconde een afstand van 10 meter. De muis is
hier eveneens sneller dan de hardloper. Overzicht van de afgelegde
afstanden in 1 seconde en het snellere gedrag van de muis er achter:

Muis 12,5 m
Pieter vdH 2,0 m 6,25 maal
Hardloper OS 10,0 m 1,25 maal
DWT-poloer 1,5 m 8,33 maal

Naschrift over snelheid DWT-poloers.
De laatste nul tot tien jaren is aan de herenpoloers wel eens gevraagd
in hoeveel seconden zij de 100 meter in het water afraffelen. Daar
kon geen enkele poloer iets over zeggen op welk tijdstip dan ook. De
schatting is dat enkelen de afstand van 100 meter afleggen tussen de
1 minuut en 1 min. 10 sec. De rest van de poloers zit daar boven. Stel
dat gemiddeld de 100 meter wordt afgelegd in 1 min en 7 sec. of 67
seconden. Dat betekent in één seconde is de afgelegde afstand 100
gedeeld door 67 is 1,5 meter.
De muis is dan 8,33 maal sneller.



 21  

Het verschil in tijd tussen DWT-poloers en Pieter vdH is zeventien
seconden. Dat is veel en dat is stukken minder geweest; in mijn
herinnering zelfs ongeveer tien seconden. Een reden voor de
poloheren om daar eens wat aan te gaan doen, indien zij tenminste in
de tweede klasse of hoger willen spelen.
Zij kunnen zichzelf testen door mee te doen aan de
Paas-Zwemwedstrijden in het Boerhaavebad. Deze jaarlijks
terugkerende gebeurtenis wordt door de DWT-zwemcommissie
georganiseerd. Mochten er poloheren zijn, die als hobby het Buiten
Zwemmen beoefenen, dan is er het Langebaan Zwemmen voor het
testen van hun uithoudingsvermogen.

Minipolotoernooi
Door: Marjolein en Mieke

Zondag 22 januari was er een minipolotoernooi (8 t/m 9 jaar) in de
Planeet georganiseerd door SGH. Natuurlijk was DWT ook aanwezig
met een team. Dit keer was het een echt "herenteam". Vijf sterke
heren die de hele dag goed hun best hebben gedaan: Paul, Lloyd,
Matthijs, Jorrit en Stefano.

In totaal hebben ze vier wedstrijd gespeeld en deze zijn alle vier
gewonnen door het "herenteam".  Tussendoor was er zelfs nog tijd
om een heerlijke hotdog te eten. 
Dit alles onder het toeziend oog van veel supporters. Het was een
hele geslaagde en gezellig dag!
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Heren 1 Goes Katwijk
Amsterdam

Het was allang licht, toen in de late ochtend van zaterdag de
veertiende januari 2006 in onze stad, in diverse slaapkamers
verspreid over verschillende huizen in meerdere straten, de helden
van deze geschiedenis, Heren 1, ontwaakten.

Met de koperen ploert al ferm aan de horizon beginnen onze helden
aan een nieuwe, belangrijke dag, waar 's avonds in Katwijk opnieuw
moet worden gestreden om de Haarlemsche eer in den vreemde hoog
te houden.

'Katwijk!', dachten zij allemaal als eerste, de een wat frisser dan de
ander. Na wat vijven en zessen stonden ze een voor een op om twee
over drie om voor vieren het ochtendritueel achter de rug te hebben.

Heldenmoed en vissersleed, wapperende vlaggen en uitwaaien op het
strand. Wij spreken over Katwijk, waar traditie een groot goed is,
maar waar ook de 21e eeuw in alle toonaarden te vinden is. Sport
viert er hoogtij gezien de resultaten van het heren 1-team van zwem-
en poloclub Katwijk.

Maar lieve lezers thuis, voordat u zich begint te verheugen op een
stevig robbertje waterpolo van uw stoere helden zal ik u wreed uit
deze droom doen ontwaken. De kloeke Heeren uit Haerlem-Zuid
hadden namelijk eerst nog wat andere klussen te klaren. Het is zaak
om een aanvang te maken met het ochtendritueel, om niet de gehele
dag het gevoel van net ontwaakt zijn met zich mee te dragen. Voor de
een volstaat een stevige kop zwart goud, waar de ander liever een
kopje thee met een aspirientje neemt, omdat hij weer slecht bier heeft
gedronken.
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Er gingen al wekenlang leugenachtige geruchten door de Haarlemse
Binnenstad over een andere waterpoloploeg die wel bijna 12 uren
lang achtereen aan het bierplempen waren geweest. Om dit soort
zinloze verhalen over andere verenigingen uit de lucht te halen,
hebben uw koene watertrappers zich ter meerdere eer en glorie van
ons aller DWT gezet tot een 13 uur durende bierenmarathon. Zodra
het vocht naar beneden zakt, wordt de bruine beer gewekt. Haast is
geboden.

DWT was van plan om het de Katwijkers zeer moeilijk te maken. Dit
lukte in totaal twee parten, want het was een boeiende strijd tussen
twee teams die elkaar niets wilden toegeven. Aan het eind van part
twee stond er 7–5 op de klok en leek DWT steeds beter in de
wedstrijd te komen en in staat om het verschil weer goed te maken.
Het derde part kon DWT van de scheidsrechters echter niets goed
doen. Nadat Ron Westerhoven, de man in vorm die het verschil
uitmaakte bij DWT, binnen vier seconden tweemaal een U20 kreeg,
eerst voor een vermeend vasthouden en vervolgens voor fout
terugkomen omdat hij onder de zijlijn in plaats van de achterlijn
terugkwam, was het pleit definitief beslecht. De Katwijkers met vijf
wissels konden meer conditionele strijd leveren dan DWT met de
enkel overgebleven geblesseerde reservespeler. De 12–6 werd voor
DWT een zware teleurstelling, temeer omdat de teams elkaar in het
begin niet veel ontliepen.

Het cliché wil dat in het vijfde part nog van alles had kunnen
gebeuren, maar omdat wij uiteraard wel het douchen wilden winnen,
ging ieder zijns weegs. De avond lag woest en ledig voor ons, het
asfalt bracht ons uiteindelijk naar ons knusse clubhonk, alwaar een
gewichtige keuze gemaakt diende te worden: grootstedelijk vertier of
toch de provinciale gezelligheid van onze thuishaven – tegenwoordig
heel pittoresk naast een zandwoestijn annex openluchtschaatsbaan
gelegen? Uiteindelijk had iedereen een goede avond.
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Hoera!

Het is weer feest bij DWT

zaterdag 18 februari

Er is natuurlijk een theama, en wel: 

BLOEMEN

Waterpoloreunietoernooi
13 MEI

De voorbereidingen voor het toernooi zijn in volle gang.
Er is al een aardige lijst met mensen die we gaan uitnodigen.

Weet je nog iemand?
Laat het weten aan Carry Smits-Muylaert
(023) 524 00 87 of carrymuylaert@hotmail.com

Iedereen die ooit lid is geweest van
DWT is van harte welkom!
Hoe meer mensen,
hoe gezelliger het wordt.
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Wedstrijdverslag pupillen
Door: Een trotse coach

Zaterdag 21 januari hadden de pupillen (10 t/m 11 jaar) een
thuiswedstrijd in het Boerhaavebad. Kwart voor zes moest er
verzameld worden. Dit keer waren er totaal negen kinderen. Gezellig
druk dus, gezien het feit dat de pupillen vijf tegen vijf spelen. Ook is
er een iets kleiner speelveld en zijn er speciale doeltjes. Kwart over
zes mochten we het zwembad in en hadden we een kwartier de tijd
om het bad klaar te maken, in te zwaaien en in te zwemmen. Een
beetje krap, maar het is uiteindelijk gelukt. 
Het was een spannende wedstrijd met veel publiek en enthousiaste
ouders. Nick begon op doel en heeft in totaal drie partjes gekeept. Hij
was erg in vorm. Ook Raul heeft een partje op doel gelegen en heeft
het goed gedaan. 
De rest van het team bestond uit Milou, Marciano, Didi, Koen,
Jeffrey, Mikael en Emiel.
Ze hebben het allemaal stuk voor stuk ontzettend goed gedaan en
daardoor hebben ze dan ook de wedstrijd gewonnen met 4 tegen 1.

Goed gedaan jongens!

Het resultaat van onze
mailsessie!
Het was allang licht, toen in de late ochtend van zaterdag de
veertiende januari 2006 in onze stad, in diverse slaapkamers
verspreid over verschillende huizen in meerdere straten, de helden
van deze geschiedenis, Heren 1, ontwaakten.
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Met de koperen ploert al ferm aan de horizon beginnen onze helden
aan een nieuwe, belangrijke dag, waar 's avonds in Katwijk opnieuw
moet worden gestreden om de Haarlemsche eer in den vreemde hoog
te houden.

'Katwijk!', dachten zij allemaal als eerste, de een wat frisser dan de
ander. Na wat vijven en zessen stonden ze een voor een op om twee
over drie om voor vieren het ochtendritueel achter de rug te hebben.

Heldenmoed en vissersleed, wapperende vlaggen en uitwaaien op het
strand.  Wij spreken over Katwijk, waar traditie een groot goed is,
maar waar ook de  21e eeuw in alle toonaarden te vinden is. Sport
viert er hoogtij gezien de  resultaten van het heren 1 team van zwem
en poloclub Katwijk.

Maar lieve lezers thuis, voordat u zich begint te verheugen op een
stevig robbertje waterpolo van uw stoere helden zal ik u wreed uit
deze droom doen  ontwaken. De kloeke heeren uit Haerlem Zuid
hadden namelijk eerst nog wat andere klussen te klaren. 

Het is zaak om een aanvang te maken met het ochtendritueel, om niet
de gehele dag het gevoel van net ontwaakt zijn met zich mee te
dragen. Voor de een volstaat een stevige kop zwart goud, waar de
ander liever een kopje thee met een asperientje neemt, omdat hij
weer slecht bier heeft gedronken. 

Er gingen al wekenlang leugenachtige geruchten door de Haarlemse
binnenstad over een andere waterpoloploeg die wel bijna 12 uren
lang achtereen aan het bierplempen waren geweest. Om dit soort
zinloze verhalen over andere verenigingen uit de lucht te halen
hebben uw koene watertrappers zich ter meerdere eer en glorie van
ons aller DWT gezet tot een 13 uur durende bierenmaraton. Zodra
het vocht naar beneden zakt, wordt de bruine beer gewekt. Haast is
geboden.

DWT was van plan om het de Katwijkers zeer moeilijk te maken. Dit
lukte in totaal 2 parten, want het was een boeiende strijd tussen 2
teams die elkaar niets wilden toegeven. Aan het eind van part 2 stond
er 7 - 5 op de klok en leek DWT steeds beter in de wedstrijd te komen
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en in staat om het verschil weer goed te maken. Het 3de part kon
DWT van de scheidsrechters echter niets goed doen. Nadat Ron
Westerhoven, de man in vorm die het verschil uitmaakte bij DWT,
binnen 4 seconden 2 maal een U20 kreeg, eerst voor een vermeend
vasthouden en vervolgens voor fout terugkomen omdat hij onder de
zijlijn i.p.v. de achterlijn terugkwam, was het pleit definitief beslecht.
De Katwijkers met 5 wissels konden meer conditionele strijd leveren
dan DWT met de enkel overgebleven geblesseerde reservespeler. De
12 - 6 werd voor DWT een zware teleurstelling, temeer omdat de
teams elkaar in het begin niet veel ontliepen.

Met vriendelijke groeten, 
Het heren 1 team

PAASBINGO

ZATERDAG 15 APRIL

Voor alle leden van DWT

jong & iets minder jong

Clubhuis open vanaf 19.30 uur

Aanvang bingo 20.00 uur
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Heren 1 wint bijna het
Amertoernooi
Door: Nr. 2

Zaterdag 7 januari trad Heren 1 aan in het sterk bezette Amer
Nieuwjaarstoernooi. De Amer is de oude club van Sikko en dit is het
tweede jaar dat Heren 1 hieraan meedoet. Vorig jaar werden er nog
aansprekende resultaten behaald tegen ondermeer top 2e klasse.
Sikko had ons dus weer fijntjes ingeschreven, maar zou zelf niet in
actie komen vanwege een defecte schouder. De andere Sjaak-Afhaak
trofee ging naar Martin, die moest werken en dus zijn jokers voor
deze jaargang al heeft verspeeld.

Dit jaar waren we ingedeeld bij Trivia (met de broer van Herman),
DWK/XCESS, De Amer, Oceanus en last (but zeker niet least)
AZ&PC 3. Onze eerste wedstrijd (2 x 9 minuten) was meteen
flauwtjes tegen AZ&PC 3. Dit vonden wij erg gemeen, omdat deze
jongens bovenaan staan in de Reserve 1e Klasse en nog fris waren.
Kom je die jongens later in het toernooi tegen, dan maak je tenminste
nog een kansje, want dan zijn ze moe. Oftewel, we hebben bijna elke
cm2 van het zwembad gezien, maar toch nog 3 goals kunnen maken
tegen slechts 12 of 13 of zo voor die andere jongens. Dat zal ze
leren...

Hierna hebben wij onder het genot van een bakje vieze thee (gemaakt
met de zelf-meegebrachte-waterkoker, die we fijntjes onder een föhn
hadden geparkeerd, zodat de kans op kortsluiting tenminste reeël is),
mandarijntjes en roze koeken, de rest van het seizoen doorgesproken
met Koos.
De 2e wedstrijd tegen Trivia was bijna gewonnen, ware het niet dat
zij er 6 maakte en wij 4. De Waterkippetjes waren nog niet bevangen
door het vogelgriepvirus en die waren ook iets te sterk. Persoonlijk
kan ik me weinig van die wedstrijd herinneren, behalve dan dat het
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WK worstelen niets voorstelt vergeleken bij deze wedstrijd.

Tegen De Amer, Sikko's oude club, was er weer bijna winst, we
stonden zelfs met 3-4 voor. Echter, in de slotminuut wist de Amer
toch nog het tij te keren en 5-4 te winnen. Maar toch waren wij beter.
Wederom was dit een aardige fysiek potje, waarbij Eddy een blauwe
knie of elleboog heeft opgelopen, omdat een Amertje zo stom was er
tegen aan te zwemmen met 50 km/h.

Nu begon de behoefte aan bier echt tot astronomische waarden te
stijgen (tijdens toernooi heeft geen van ons ook maar één biertje
gedronken). Maar er moest nog één potje gespeeld worden. Super
gemotiveerd werd Oceanus door ons ruim aan de kant gezet met 3-4,
waarbij we het nog ff lekker spannend gemaakt hebben door eerst 0-4
voor te komen. Al met al 2 hele punten, dus de kruisfinales misten
we op een haar na!

Hierna kon de borrel beginnen en hebben we dankbaar gebruik
gemaakt van de 10 bier = 10 euro aanbieding, enkelt de chauffeurs
ging op de sapjes. Na een tijdje kwam ook de Chinees aanwaaien,
waarna men (na ongeveer een half uur in de rij) staan  wat
maagvulling naar binnen kon werken. Thijs en ondergetekende
hadden het in-de-rij-staan uitbesteed en zich vooral bezig gehouden
met de eerder genoemde 10 bier = 10 euro aanbieding.

Het feest was niet echt een feest, maar een borrel, maar wel gezellig.
Toen er echter een zekere dame een gitaar begon te MISbruiken,
besloten wij rond 22:00 (behalve Rob, die moest rijden en is al wat
vroeger  afgehaakt) weer richting Haarlem te vertrekken, waar
sommigen de borrel voort hebben gezet in Cafe Westerhout aan de
Wagenweg.
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knip deze bon uit 

Naam:.........................................................
Team:.................................................

Verklaart hiermede aanwezig te willen zijn op het
waterpolotennistoernooi

Getekend:.....................

Datum:.........................

Eindelijk na alweer bijna een jaar, gaan we
op het droge met die kleine gele balletjes te
keer. Het aantal plaatsen is beperkt dus
schrijf zo snel mogelijk in, maar in ieder
geval voor 15 maart, met behulp van
onderstaande bon. De kosten bedragen
slechts €7.50 per persoon en €15.00 per
koppel. (ja je kunt met je eigen vriend of
vriendin spelen) Dit is inclusief een
balletje(bitter) en een drankje(adriaan).De
bon kun je in de copy-bus doen.

DWT’s Internationale
waterpolo tennis toernooi
26 maart van 12.00 tot 16.00 uur
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Jubileum verhalen

Er heeft altijd al veel zin en onzin in het clubblad gestaan. Zo vulde
vroeger ook altijd wel iets krea-doe achtigs één van de pagina’s.
Soms zelfs leuke dingen om zelf te maken. Het volgende vond ik in
de uitgave van november 1980. Ik denk dat er toen veel van dit soort
dingen met sinterklaas zijn weggegeven.

Kreatief

Een Fietswiel
Nodig: Een oud fietswiel zonder spaken, veel kleuren draad of wol, een
restje verf er eventueel wat kralen.
Maak het wiel goed schoon en schilder het in een mooie kleur. Doordat de
spaken er uit zijn zitten er allemaal gaatjes in het wiel. Rijg hierdoor
draden van de ene naar de andere kant (spandraden) of van boven naar
beneden. Aan deze draden kan je kralen rijgen (Bijv die je een tijdje terug
zelf hebt gemaakt) Je kan er ook eikels of kastanjes aan rijgen, net wat je
zelf het leukst vindt. Nu kan je er verschillende dingen mee doen:
1) Een groot spinnewiel er van maken.
2) Vanuit het midden in vrolijke kleuren

weven.
3) Gedeeltes van de span draden weven.
4) Je kunt uiteraard ook zelf iets verzinnen.
Het leuke van dit versierde wiel is dat je het
voor het raam kan hangen en dat het zowel
van buiten als van binnen een erg leuk gezicht
is.

Alles is weer in volledige versie na te zien op:
www.dewatertrappers.nl



Verenigings informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
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. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl

Penningm.:Nic den Braven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158

penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 023-5388798 tot 22.00uur

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Bart Wever
06-48429726
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van Dijk

tel 023-5257151

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter M. Verbruggen

Eendrachtstraat 50
2013 RJ Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
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

Sanja van Dijk
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 van Geldorp

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 uur Clubhuis
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
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurPlaneet
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 3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.45 uurBoerhaavebad
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