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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Cijferliefhebbers opgelet! De resultaten van het
DWT Vrijwilligers Tevredenheids Onderzoek
(VTO) zijn bekend.
Doel van het onderzoek is om in de toekomst nog beter in te kunnen
spelen op de behoeften van vrijwilligers. Zonder de inzet van
(tevreden) vrijwilligers kan DWT immers niet bestaan.
De algehele tevredenheid scoort een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer.
Een mooi cijfer maar er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden voor
verbetering. Belangrijkste verbeterpunten die uit de resultaten naar
voren komen zijn:
·
·
·
·
·

Begeleiding
Waardering
Informatievoorziening/avonden
Materialen/hulpmiddelen
Onkostenvergoedingen

Samen met de voorzitters van de werkgroepen wordt de komende tijd
daarom bepaald hoe en wanneer we deze punten gaan oppakken. Ook
organiseren we nog dit seizoen een kaderavond om de resultaten en
verbetermogelijkheden te bespreken.
Vooruitlopend daarop zijn we als bestuur - samen met enkele
vrijwilligers - al begonnen om voor het kader dat langs de badrand
staat te kijken welke behoefte er is voor kleding. Op basis van die
inventarisatie zal kleding worden aangeschaft en beschikbaar worden
gesteld aan trainers en lesgevers.
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Uiteraard hopen we met deze en andere acties onze score nog beter te
maken. Over twee jaar zal daarom het VTO worden herhaald.
Op de website kun je een uitgebreide samenvatting van het
onderzoek vinden. De echte cijferliefhebbers en geïnteresseerden
kunnen daar ook nog een link vinden naar de website met het
volledige onderzoek.

Van de polocommissie
De tweede helft van het seizoen is alweer volop bezig. Zo worden
(bijna) alle wedstrijden door onze teams gewonnen. Kunnen we
nieuwe leden verwelkomen bij mini-polo en de pupillen. En gaat ook
in het clubhuis de gezelligheid lekker door met pokeravonden,
verjaardagen en carnaval. Natuurlijk komt als hoogtepunt van de
gezelligheid, het themafeest van 8 maart, er alweer aan. Denkt elk
team er aan om voldoende liedjes door te geven?

Geen training op…
-

Zondag 2 maart
Zondag 23 maart
Maandag 24 maart

Themafeest 8 maart
Zaterdag 8 maart is er weer eens een feest in het clubhuis! In plaats
van een drive-in dj (zoals voorgaande jaren), doen we het nu anders.
In het kort:
Er zal een laptop met daarop de favoriete nummers van alle teams
worden aangesloten op de speakers in het clubhuis. Ieder half uur is
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een ander team 'aan de beurt' om muziek te ´draaien´. Door middel
van een echt Rad van Fortuin wordt het volgende team aangewezen.
Aan jullie vragen we nu zoveel mogelijk lijstjes te maken van de
favoriete muziek (naam+artiest) van je team. Deze lijstjes (graag
meer dan 10 nummers; je weet nooit hoe vaak je aan de beurt bent...).
Deze lijstjes graag per team mailen naar Ronnie:
r.westerhoven@orange.nl. Hij zorgt er dan voor dat alles gedownload
wordt en wordt opgeslagen in mapjes, zodat niemand op de avond
zelf er werk aan heeft.
Succes!

Wijzigingen toernooien minipolo
Hier nogmaals het nieuwe rooster van de toernooien van minipolo.
LET OP: In het nieuwe rooster is het toernooi op 23 maart komen te
vervallen.
Datum
Vereniging
Zwembad
Verzamelen
Aanvang
Wijziging
2 maart
SG Haerlem
De Planeet (Haarlem)
14:30
15:00
(Tijden gewijzigd
9 maart
12:00

Alliance
13:00

De Slag (Zaandam)
(Geen wijziging)

30 maart
14:30

De Reuring
16:00

Duiderdel (N-Scharwoude)
(Week later)
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Uit de krant

** FEEST ***
Zaterdag 8 maart organiseert de
polocommissie i.s.m. de barcommissie
het jaarlijkse polofeest.
Het thema van dit jaar is:

ROZE
Dus trek je mooiste roze pakje aan.
Natuurlijk zijn alle vrienden,
vriendinnen, kennissen, etc. ook van
harte welkom.
Zet het in de agenda!
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Wedstrijden in Maart
LET OP: Heren 4, de tijd van jullie wedstrijd op 15 maart is
veranderd!
Zaterdag 1 maart
W.nr
Niveau
45839 NH.B4

Baddienst: Dana

Aspiranten - S.G. Ymond C

45872 NH.DA1

Dames 3 - AZVD 1

20788 D3.DA1

Dames 1 - De Duinkikkers 1

Aanv. Tafelbezetting VSR
18:30 Dames 1
19:15 Heren 3

21141 D3.HE4B Heren 3 - AZVD 1

20:00 Dames 3
20:45 Dames 1

Uitwedstrijden
Niveau
NH.D1E

Alliance J - Pupillen

Plaats en bad
De Slag 1 (Zaandam)

NH.DA1

De Ham 2 - Dames 2 De Watering (Wormerveer)

17:30

NH.HE3

AZVD 3 - Heren 6

De Watering (Wormerveer)

18:15

NH.HE1
NH.HE3

De Ham 4 - Heren 4 De Watering (Wormerveer)
Aquarius 2 - Heren 5 Sportf. De Wiel (Schagen)

19:00
19:30

B.H4A

Watervlo 1 - Heren 1 Fletiomare (Vleuten-De Meern)

20:00

Zaterdag 8 maart
W.nr
Niveau
45842 NH.B4
20979 D3.HE2

Aanv.
14:00

Baddienst: Rob

Aspiranten - Alliance C

Aanv Tafelbezetting VSR
18:30 Heren 1

Heren 2 - ZPCH 2

19:15 Heren 6

1591 B.H4A

Heren 1 - Alliance 3

20:00 Heren 2

46055 NH.HE3

Heren 6 - Aquarius 2

20:45 Heren 1

46056 NH.HE3

Heren 5 - ZWV-Nereus 5

21:30 Heren 6

Uitwedstrijden
Niveau
NH.D1E

Aquafit B - Pupillen

Plaats en bad
De Witte Brug (Castricum)

Aanv.
16:15

D3.DA1

SG. TWZaanstreek 3 - Dames 1 De Watering (Wormerveer)

19:45

D3.HE4B

S.G. Haerlem'04 6 - Heren 3

20:30

Zaterdag 15 maart
Uitwedstrijden

De Planeet 1 (Haarlem)
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Niveau
D3.DA1

UZSC 2 - Dames 1

Plaats en bad
De Krommerijn (Utrecht)

Aanv.
19:00

NH.DA1

ZWV-Nereus 2 - Dames 3

De Slag 1 (Zaandam)

17:45

NH.HE1

De Reuring 4 - Heren 4

Duikerdel (Nrd.Scharwoude)

B.H4A

De Reuring 1 - Heren 1

Duikerdel (Nrd.Scharwoude)

21:15
20:45

Zondag 16 maart
Uitwedstrijden
Niveau
D3.HE4B

Triton 2 - Heren 3

Plaats en bad
Victoriabad (Weesp)

Zaterdag 29 maart
W.nr
Niveau
45621 NH.D1E
45954 NH.HE1
1603 B.H4A
46062 NH.HE3
46063 NH.HE3

Aanv.
17:15

Baddienst: Robbert
Aanv Tafelbezetting VSR
18:30 Heren 1
Eddy

Pupillen - S.G. Ymond H

Heren 4 -Z.V. Hoorn Aurik 3 19:15 Heren 5
Heren 1 - De Aalscholver 1

20:00 Heren 4

Heren 5 - AZVD 3
Heren 6 - Aquafit 1

20:45 Heren 1
21:30 Heren 5

Uitwedstrijden
Niveau
NH.DA1

ZWV-Nereus 2 - Dames 2

Plaats en bad
De Slag 2 (Zaandam)

NH.B4

WZ&PC-Purmerend B - Asp.

Leeghwaterbad (Purmerend)

18:45

D3.HE4B

De Reuring 2 - Heren 3

Duikerdel (Nrd.Scharwoude)

19:15

Zaterdag 5 april

Aanv.
17:00

Baddienst: Patrick

W.nr
Niveau
45881 NH.DA1 Dames 2 - AZVD 1

Aanv. Tafelbezetting VSR
18:30 Heren 4

20991 D3.HE2

Heren 2 - AquaWaarD 1

19:15 Dames 2

45960 NH.HE1

Heren 4 - De Reuring 3

20:00 Heren 2

21160 D3.HE4B Heren 3 - DAW Finenzo 3

20:45 Heren 4

Uitwedstrijden
Niveau
NH.D1E

S.G. Ymond H - Pupillen

Plaats en bad
Aanv.
De Heerenduinen (IJmuiden) 18:00

NH.B4

DAW Finenzo A - Aspiranten

Hoornse Vaart (Alkmaar)

18:15

D3.DA1

Aquarijn 1 - Dames 1

Merwestein (Nieuwegein)

19:15

B.H4A

De Vuursche 1 - Heren 1

De Trits (Baarn)

20:00
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DARTEN

ZATERDAG
19 APRIL 2008

Aanvang na de laatste
polowedstrijd

Autorijschool Goes & Boonstra
L

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 tem po
dat bij jou past.

Praktijkles 33 euro (50 min.)
Spoedopleiding v/a 1329,50
euro

Stapsgewijs en m et
een duidelijke uitleg.

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

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

L

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

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Van de zwemwerkgroep
Door: Yvette Roozen
Het seizoen nadert zijn einde en dus zijn hoogtepunt. In maart en
april zijn er de afsluitende competitiewedstrijden, de laatste 2
meerkampwedstrijden, de afsluitende Speedo en natuurlijk het
Paastoernooi. Na april restten ons de A- en B- kringkampioenschappen en de nationale kampioenschappen in de diverse
leeftijdscategorieën. We hopen dat er nog veel zwemmers limieten
zullen zwemmen voor de diverse kampioenschappen.
En dan komt het Paastoernooi eraan. De werkgroep en vrijwilligers
hebben er al enorm zin in, hopelijk de zwemmers ook. Als het goed
is hebben jullie allemaal het boekje over Pasen al gehad. Hierin kan
je alles lezen over dit weekend.
Groetjes van de zwemwerkgroep.

Wedstrijdkalender maart en april 2008
Datum
9 maart
16 maart
23-24 maart
30 maart
6 april
19 april
20 april

Wedstrijd
Plaats
Competitie deel 4
Haarlem (Planeet)
Speedo deel 4
Zaandam
PAASTOERNOOI
Haarlem (Boerhaave)
Meerkamp deel 3 Castricum
Competitie deel 5
Haarlem (Planeet)
Drommedaris sprint Enkhuizen
Regio Meerkamp 3

Verjaardagen maart 2008
3
12
13
15

Hiras Ferrandino (15)
Lianne Bergsma (22)
Michiel Tonsbeek (48)
Jorit van Geldorp (17)

13
17
20
25
26
27

Michael Tonsbeek (11)
Bart van Leijden (16)
Erdem Taneroglu (14)
Wouter vd Bor (18)
Dennis de Graaf (21)
Angela Gooijer (16)

Van harte gefeliciteerd!!!

Competitiestand
Jaja, daar is de tussenstand weer. De laatste ronde hebben we maar
net aan gewonnen van SG Zaanstad en dus blijft de achterstand op de
nummer 1 60 seconden (1 minuut dus). Aan ons de taak om tijdens
de 4de ronde van de competitie deze achterstand kleiner te maken.
De ploegen onder ons hebben een grote achterstand en doen niet
meer mee voor het kampioenschap.
Plts Verenigingen
1
Zaanstad (SG) 2

Ronde 1 plts Ronde 2 plts Ronde 3
3062,63 1
3344,78 2
2692,11

plts totaal
2
9099,52

2

DWT

3172,52

3

3296,87

1

2689,84

1

9159,23

3

De Amstel

3164,47

2

3340,66

3

2794,39

5

9299,52

4

NVA/HHC

3180,52

5

3461,72

4

2705,94

3

9348,18

5

De Aalscholver

3193,08

6

3505,70

5

2745,32

4

9444,10

6

De Blauwe Schuur

3176,31

4

3539,08

7

2857,01

6

9572,40

7

De Meerkoeten

3215,15

8

3505,86

6

2926,06

9

9647,07

8

Oude Veer

3212,91

7

3575,30

8

2861,11

7

9649,32

9

De Meeuwen

3337,75

9

3744,91

9

2893,85

8

9976,51

10

IJsselmeer

3454,26

10

3855,53

10 3115,81

10

10425,60

11

De Vuursche

3619,72

11

3932,07

11 3511,60

11

11063,39

Speedo deel 3 (Zaandam)
Op zondag 20 januari was de Slag in Zaandam weer eens het toneel
van een Speedo-edstrijd. Voor DWT namen Denzel, Elsemieke,
Soufiane en Michael deel. Er werden door hen louter PR's
gezwommen en wel op moeilijke afstanden. Denzel, Elsemieke en
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Soufiane zwom de 200m vrij en 200m school. Michael zwom de
100m vrij en 200m wisselslag en werd op beide afstanden eerste. Een
goede prestatie dus.

Kring sprint kampioenschappen
Op zondag 10 februari werden de kring sprint kampioenschappen
verzwommen. Voor DWT hadden Daphne, Hiras, Roland en Wouter
zich geplaatst middels de benodigde limieten.
Daphne zwom het enige PR deze dag op de 50m vlinderslag met
36.51. Wouter werd op de 50m schoolslag eerste van zijn
leeftijdscategorie en bevestigde hiermee zijn status in
Noord-Holland. Het was een mooie gelegenheid om te meten met de
leeftijdsgenootjes in Noord-Holland. Maar er zit nog veel meer in als
we kijken naar de A-kringkampioenschappen, die in mei gehouden
zullen worden.

Masterscircuit.
Zuijderzee Masterscircuit te Heerenveen.

Op zaterdag 2 februari 2008 haalde Bart mij om half ben van huis of
en even later waren wij bij Michiel. Vol goede moed reden wij over
de Afsluitdijk met goed weer naar Heerenveen waar de derde
wedstrijd van bovenvermeld circuit werd gehouden. De wedstrijden
werden gehouden in het nieuwe sportcentrum naast het Abe
Lenstrastadion. Behalve een 25m-bad met 8 banen zijn hier ook
basketbalvelden, volleybalvelden en enige sportcafe's. Heel mooi
allemaal.
Na het aanmelden was er om drie uur gelegenheid om in te
zwemmen. De organisatie was in handen van H.Z.&P.C. Heerenveen.
De deelname was vrij groot. Er waren n.l. ruim 200 zwemmers van
47 verenigingen.
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Er werd serieus gestreden om de punten voor de diverse
klassementen. Zelfs werd er een poging gedaan om een wereldrecord
te breken. Dit was niet gelukt. Edwin van Norden kwam net niet
onder zijn tijd op de 100 m. wisselslag. Jammer!
Op de 400 m. vrije slag zwommen twee zwemmers in een baan. Het
middagprogramma had een vlot verloop. Het was ook gezellig dat er
weer veel bekenden waren.
De zwemresultaten van ons waren:
Heren 45+:
Bart:
50 m.
vrijeslag in
25 m.
vlinderslag in
400 m.
vrijeslag in
Michiel: 50 m.
vrijeslag in
100 m.
wisselslag in
400 m.
vrijeslag in

0.34,5
0.17,7
6.32,5
0,39
1.44
7.55

min.
min.
min.
min.
min.
min.

Dames 55+:
Corine:
50 m.
100 m.
400 m.

0.37,5
1.40,5
7.02

min.
min.
min.

vrijeslag in
wisselslag in
vrijeslag in

Na afloop van de wedstrijden zijn we nog even naar het sportcafe
geweest om iets te eten en te drinken. Om half acht liepen we naar de
auto en vanuit het voetbalstadion hoorden we 26.000 mensen juichen
omdat Heerenveen scoorde. Later hoorde ik dat Heerenveen met 7 - 0
van Vitesse had gewonnen.
Om half tien waren we thuis en we kunnen terugzien op een sportieve
dag.
Corine Kalbfleisch,
februari 2008.
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UITNODIGING:
Tijdens het jaarlijkse Paas(zwem)toernooi van DWT

Disco
(voor iedereen van wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen, waterpolo en J-rez)

Zondag 23 maart
Vanaf 20 uur play back show, daarna Disco!!!
Einde: 23.00 uur
Je hoeft je niet op te geven. Je mag gewoon gezellig
langskomen. Al je vriendjes en vriendinnetjes zijn ook
welkom. Je kunt je tussen 19 en 20 uur opgeven voor
de Play Back Show. Toegang en deelname is gratis.
Groetjes, de zwemwerkgroep
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De Pen
Het zal je maar gebeuren. Lees je in het
clubblad dat je "de pen" krijgt. En ook nog dat
je een nieuwe bijnaam hebt gekregen. Moet ik
ook nog een "roept u maar" bedenken omdat
mijn voorganger geen negen weken de tijd heeft
om dat zelf voor het hele team in elkaar te
zetten. De aanvoerder is toch voor dit soort administratieve
vaardigheden? Maar ik zal het dan maar proberen:
Paul Stricker:
Toen onze Paul een Paultje was
Was hij met de vlinderslag heel ras
Maar later in het poloveld
Ontpopte hij zich soms als een held
Een backhand of slingerworp komt vaak van deze midvoor
En gaat daarom als 'het anker van DWT' het leven door.
Zoals je merkt heb ik er geen week over gedaan maar slechts tien
minuten, maar toch……
Ik zal mij even voorstellen: mijn naam is Johan Selles, getrouwd met
Annelies, heb twee zonen van 13 en 7 jaar en ben ongeveer sinds
mijn 9de lid van DWT. Ik begon met wedstrijdzwem trainen door
met mijn broer Martin samen naar Schalkwijk te fietsen vanuit
Heemstede om in het sportfondsenbad Schalkwijk training te krijgen
van Jose Vooren. Wij trainden in één baantje naast de A-selectie van
het toen oppermachtige HPC. Vervolgens ging ik ook op
zaterdagochtend trainen, deed mee aan duintrainingen met de grote
snelle jongens van DWT (met wie ik nu in Heren 3 zit) en kwam
daarna via o.a. Martine Rohling in contact met waterpolo. Met
wedstrijdzwemmen trainde we (een groep fanatiekelingen) op een
gegeven moment iedere ochtend in het oude sportfondsenbad soms
met een gericht doel zoals een kilometer vlinderslag in Grootebroek.
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Ik weet nog dat Paul Stricker en ik zelfs een tijdje intensieve
trainingen hiervoor hebben gehad van Rene Pijnacker die dan ook
voor ons de zaterdagse conditie trainingen verzorgde.
Het wedstrijdzwemmen heb ik ongeveer tot mijn 18de gedaan en
waterpolo doe ik nog steeds. Ik ben waterpolo begonnen bij de
aspiranten (drie-drie opstelling van pa Stricker) en ben via de jeugd
en het tweede in het eerste gekomen om vervolgens weer via het
tweede in het alom bekende en geprezen machtige heren 3 te
belanden. Wij (heren 3) zijn nog 2 of 3 jaar Heren 4 geweest omdat
er volgens de polocommissie een sterker team tussen kwam, maar na
3 jaar promoveren achter elkaar kregen wij de status van heren 3
weer terug.
Vrijwilliger bij DWT ben ik ook. Ik ben begonnen met zwemles
geven in het oude sportfondsenbad bij Ronald Stricker aan het bad. Ik
heb dat toen een paar jaar gedaan (een jaar of acht/ negen) vervolgens
weer toen mijn oudste zoon zwemles kreeg en nu weer bij mijn
jongste zoon. Verder ben ik twee keer een paar jaar lid geweest van
de JREZ werkgroep, heb een paar jaar het stencilen verzorgt, heb in
een ad-hoc commissie gezeten bij een jubileum en heb twee of drie
jaar waterpolo aspiranten (zoals Hayo Stam en Pieter-Paul van Oerle)
training geven op de woensdag in de planeet met Ulco Kleinhout.
Hoogte punten binnen DWT zijn er velen. Dit varieert van kampen,
toernooien (ergens in een meer), promoveren, feesten (met name in
het oude clubhuis) trainingen etc. maar ook de dingen met
teamgenoten buiten DWT om zoals ijshockey op de Lorentzkade bij
Eric Thoolen voor de deur, patatje eten in de tempelier na de
zondagmiddag training met heren jeugd en diverse meiden (meiden
jeugd hadden we niet, maar wel van die leeftijd), de stad in na de
vrijdagavondtraining en zaterdagavond wedstrijd, kanoën door
Haarlem en in de branding van Bloemendaal aan zee etc. etc.
Dieptepunten zijn er weinig. Ik heb geen elleboogstoten uitgedeeld
aan tegenstanders zoals mijn voorganger, enkel een keer hard tegen
een raam geslagen wat mij uiteindelijk (inclusief praten vanaf de
bank) drie wedstrijden schorsing opleverde.
De pen geef ik deze keer door aan 'het anker van DWT'

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
algera.karten@hccnet.nl
Secretaris: Teun Weustink
Roemer Visscherstraat 185
2026 TR 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
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
uurleider
Walter Bakker
17.30-18.30
ABC

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop
Braillelaan 46
2037 XC Haarlem
tel: 06-52055039
Agenda: Toos Goedkoop
tel: 06-10916351
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 Eddy Roosen
Stephensonstraat 72
2014KE Haarlem
tel. 023-5258904
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Peter van de Bor
Pladellastraat 25
2033 ML Haarlem
tel. 06-42146338
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12
2033 ZV Haarlem
tel. 023 - 5359140

Uurleider
Tel:
18.30-19.30

Petri van Dijk
023-5257151
zwemvaardigheid 123

Planeet zaterdag
uurleider
Harrie van Geldorp
tel:
023-5244319
1e uur 8.00-9.00
ABC
2e uur 9.00-10.00
A en B, zwemvaardigheid 123
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
dinsdag
17.30-18.30 uur
woensdag 17.30-18.30 uur
vrijdag
18.30-19.30 uur
zaterdag
07.15-08.45 uur

Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad
Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo / Pupillen
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten
dinsdag
19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3 t/m 6
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
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