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Sinterklaas komt kijken
op 4 en 5 december
Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen,
komt Sinterklaas dit jaar kijken bij het leszwemmen.
Alle leszwemmers - van bad 1 tot en met zwem
vaardigheid 3 - zijn dus van harte welkom op
hun eigen zwemdag te weten:
Vrijdag 4 december van 17.30 tot 18.30 uur
en
Zaterdag 5 december van 8.30 tot 9.30 uur
Omdat het een speciale dag is, hebben we
ook een speciaal lesprogramma.
Na het zwemfestijn ga je lekker naar huis.
Neem de uitnodiging bij de tafeldame
mee en laat weten of je komt zwemmen
die dag. Je kan ook bellen met Diana den Braven (06 - 10826621) .
De tekenpiet van vorig jaar heeft prachtige kleurplaten gemaakt.
Neem er gerust een mee om mooi te kleuren.
Tot op je zwemdag!
De J-REZ
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Kalender Elementair
zwemmen
Maand

dag Bijzonderheden zwemles DWT

November 2009
**

20
27

**

28

laatste mogelijkheid inleveren afzwembriefjes
Afzwemmen zwemvaardigheden Boerhaavebad om 18.15 uur (2e
uur)
Afzwemmen ABC Planeet om 8.15 uur (1e en 2e uur)

December 2009

4
5
25
26

Sinterklaas komt in het zwembad
Sinterklaas komt in het zwembad
Kerstmis geen zwemles
Kerstmis geen zwemles

Januari 2010

1
2
8
9

Nieuwjaarsdag geen zwemles
Geen zwemles
Eerste zwemles 2010 Boerhaavebad
Eerste zwemles 2010 Planeet

** In verband met afzwemmen komen de zwemlessen op deze uren
te vervallen

Bar rooster poloërs
Hierbij weer een overzicht van het barrooster voor de komende tijd.
Vrijdagen
27-nov Mieke
4-dec
?
11-dec Anette L. ?
18-dec Mariska

Mitchell
Wout
12-dec
Patrick

Zaterdagen
28-nov
5-dec
Heren Jeugd
19-dec

Team
Achterwacht
Heren 5
Patrick
GESLOTEN
Wiebe
Dames 3
Mitchell
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Jeugdsportpas bij
Synchroonzwemmen
Vanaf zaterdag 31 oktober jl. zijn er 20
meisjes wekelijks mee komen trainen bij
het synchroonzwemmen. Shanita had
een leuk oefenprogramma voor de
meiden gemaakt. Na een warming up op
de kant werd er eers t even
ingezwommen, want de spieren moesten
wel goed warm zijn. Daarna werd de
groep in drieën gedeeld. Ieder groepje
leerde een bepaalde oefening of slag.
Zo leerden ze bij Rosita hoe ze als een ballerina te water moesten
gaan, hoe je zo gespannen als een "strijkplank" in het water moest
liggen en hoe je moest stuwen. PFFF dat is best moeilijk hoor!
Bij Diana leerden ze schoolslag waarbij je omhoog komt met je
bovenlijf, zwemmen in een kringetje en tegelijk zwemmen. Sjonge
dat valt niet mee!
Bij Kitty en Nicole leerden ze figuren maken.
Kortom, echt dansen in het water.
Na het oefenen zette Shanita de muziek aan en ging de hele groep
zwemmen op de muziek. De vaste synchroonzwemsters zwommen
gezellig mee .
De vier oefenweken zijn voorbij en de meisjes hebben heel veel
geleerd. Maar het allerbelangrijkste……… de meisjes hebben vooral
veel plezier gehad.
Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken op zaterdag tussen 14.00 en
16.00 uur in het Boerhaavebad. Wil je niet kijken? Kom dan eens
proefzwemmen! Als je je B-diploma hebt ben je van harte welkom
voor een proefles. Bel even met de Synchroonzwemgroep (zie achter
in het clubblad) dan weten zij dat je komt.

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

Van de polocommissie
De eerste helft zit er bijna op! De lange donkere nachten hebben hun
intrede gedaan en het weer is guur. Heerlijk om dan op de
zaterdagavond lekker in een warm zwembad te zitten.
Het eind van de eerste helft betekent ook het begin van de tweede
helft, en dus de hoogste tijd voor een nieuw poloboekje. Deze hopen
wij weer voor het eerste speelweekend in januari af te hebben. Denk
eraan in de kerstvakantie goed uit te rusten, want de trainingen gaan
deze twee weken niet door!
Er zijn helaas wat fouten ingeslopen bij het vorige poloboekje. Heb je
ze ontdekt? Geef het door op waterpolo@dwt-haarlem.nl.
Hieronder vind je alvast de eerste wedstrijden van januari. Deze zijn
nog onder voorbehoud, dus kijk voor het meest up-to-date schema op
knzb.nl.
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Eerste wedstrijden 2e helft
9 januari 2010
NH.C
D3.DA1 18:00
D3.HE3 18:00
D3.DA3A
NH.HE220:30
NH.HE120:30

17:15
VZV c1 DW T
VZC- E&P 1
DW T
KZC 2
DW T
19:30
De Ham 2
Z.V. Hoorn 3
DW T
De Reuring 3
DW T

c1 De Heerenduinen
1 De Vallei
3 Sportf. Beverwijk
DW T 3 De W atering
5 De W aterhoorn
4 Duikerdel

Het Y 2- Dames 1
Door Peter
Met de opdracht "zorg dat alle posities bezet zijn in de aanval en spel
pres hele veld als het Y de bal heeft" begonnen we aan de wedstrijd.
In het begin haperde het even en was een wissel nodig om Roselijn
iets bij te sturen die iets te enthousiast in de aanval ging. Daarna
draaiden de rollen om en werd een achterstand van 1-0 razendsnel
omgebogen in een 1-3 voorsprong door doelpunten van Janique,
Lisette en Mieke. In het 2e part was het Karina die met 2 doelpunten
de voorsprong naar 1-5 bracht. Het Y spelde een kansloos part gezien
het uitstekende verdedigen van Lisette, Dana en Karina en het
constante zwemwerk van Sabine en Janique .
In het 3e part nu met Karina op goal en Mariska op de middenvoor
positie liep het even niet zo als het moest; het vechten en sleuren van
Mariska werkte niet met de zone-verdediging van het Y, waardoor zij
de stroom aan doelpunten wisten te stoppen. Gevolg: 2 doelpunten
tegen. Stand: 3-5.
In het 4e partje alles weer op een rijtje gezet en de zone verdediging
zwaar onderdruk gezet met overtredingen van het Y als gevolg.De
man meer werd goed uitgespeeld met een prachtig doelpunt van
Roselijn; 3-6. Even later was het Lisette die door het midden zo veel
druk zetten dat Roselijn op de vleugel vrij kwam en scoorde; 3-7.
Het 8e en laatste doelpunt werd op de zelfde wijze ingeleid. Nu
echter scoorde Roselijn niet, maar zette wel door met als gevolg een
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strafworp, die Lisette strak in de hoek knalde; 3-8
Dit was de wedstrijd in het kort. Ik wil nog wel de keepsters en onze
wissels Tessa en Mieke vermelden die het meer dan uistekend
hebben gedaan.
En dan nog een compliment aan de ploeg voor het man minder spel:
dames, dit was perfect, uit het boekje !!!!!!!

Nogmaals Het Y 2- Dames 1, op rijm
Het was de laatste avond van oktober
en we hoefden niet eens heel erg ver
maar toch was de stress er niet minder om
we waren de weg kwijt, stom!
snel omkleden, vlug vlug vlug
anders kunnen we zonder punten weer terug!
voorbespreken, inzwaaien en nagels checken ineen
ach scheids, ga toch heen!
toch nog inzwemmen en veel te laat beginnen
laten we lekker een potje gaan winnen!
zo gezegd, zo gedaan
en dat terwijl we zonder keeper naar de hoofdstad zijn gegaan!
dus met twee top speler-keepers op doel
werd het een dolle boel!
mooie acties op de midvoor
en de sterke verdediging; geen bal kwam erdoor!
en we waren ook de knapsten, uiteraard
dus zo hebben wij deze klus geklaard
met een teammanager en 3 punten erbij
was heel het team hartstikke blij!
ben jij er de volgende wedstrijd van dames 1 ook bij?
Dames 1-Aquarijn1, 7 november 2009
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Er was eens…. een zaterdagavond
De stress van dames 1 was niet meer gezond
Aquarijn uit, de punten laten liggen
en wat waren het een lelijke biggen!
Thuis zonder zone van start
en hop daar gingen we, t eerste part
de 0-1 kon ons niet tegenhouden
zelfs zonder Sjaan, want die was verkouden
en met Patries weer in d'r hok, wat fijn
kregen wij die tegenstander wel klein!
Want Mariska, die asociaal,
legde er even 5 tussen lat en paal!
Nog 2 van Lies, 1 van Karina en Mar
de overwinning werd nog flink gevierd aan de bar!

Uit het Haarlems Dagblad
14-11-2009

30-10-2009
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Uit de Hoofddorpse Courant
Waterpolo: ZPCH en DWT houden elkaar in spannende derby
in evenwicht
dinsdag 17 november 2009 11:22
HOOFDDORP - Om de vierde plaats in de competitie werd
afgelopen zaterdag in zwembad het Spectrum een spannende
wedstrijd gespeeld. En daarbij was het natuurlijk ook de wedstrijd
van de nieuwkomers uit de Haarlemmermeer tegen het ervaren DWT
uit Haarlem.
Ben Dijkstra: "De nieuwkomers uit de polder speelden brutaal de
eerste periode het ervaren DWT naar huis maar wisten er
ternauwernood in de vierde periode een gelijkspel uit te slepen. Al na
30 seconden in de eerste periode mocht ZPCH speler Jeroen Mulder
voor zijn ploeg aanleggen voor een strafworp. Deze werd door hem
feilloos genomen en samen met doelpunten van Paul Schagen en
Michael Forkink liep ZPCH heren eenvoudig uit naar een 3 -1
voorsprong. De ZPCH mannen in de verdediging hadden in de
tweede periode grote moeite met de backhand technieken van de
DWT spitsen en zagen DWT orde op zaken stellen met drie
doelpunten.
Een score van Paul Schagen voorkwam een achterstand aan de start
van het derde bedrijf. Maar de voorsprong was broos en hield niet
lang stand, een strafworp en een loepzuiver schot hielpen DWT zoals
het in wielertermen heet "erop en erover". Jeroen Mulder mocht in
deze periode wederom vanaf 5 meter aanleggen en scoorde zijn
tweede strafworp.
Michael Forkink van ZPCH tekende aan het begin van de vierde
periode voor de gelijkmaker, 6-6. En in het verdere verloop van de
periode verdeelden beide teams de doelpunten om-en-om, wat voor
het publiek en spelers een spannend slot aan de wedstrijd opleverde.
Twee minuten voor het einde van de laatste periode mocht Jeroen
Mulder voor de derde keer een strafworp nemen en scoorde deze ook.
Daarmee sleepte hij er voor zijn team nog net een gelijkspel uit: 8-8
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wie oh wie
wordt
hier verzopen
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Minipolotoernooien
Eindelijk is er wat bekend over de minipolotoernooien. Hieronder
een voorlopig schema.
In principe gaan we er vanuit dat alle mini's mee doen aan alle
toernooien. Kan je een keertje toch niet, mail dan op tijd af bij David,
minstens 8 dagen van te voren. Davids e-mailadres is:
daviddeloor@hotmail.com.

Datum

aanvang

zwembad

zondag 22 november 2009

organiserende
vereniging
De Ham

14.45 uur

Watering, Wormerveer

zondag 21 februari 2010

SG Haerlem

?

Planeet, Haarlem

zondag 7 maart 2010
zondag 21 maart 2010

Alliance/ZWV/Nere 13.00 uur
us
De Reuring
16.00 uur

Duikerdel, Nrd Scharwoude

zondag 18 april 2010

Noordkop

De Schots, Den Helder

15.00 uur

Slag 2, Zaandam

N.B. Dit is dus een voorlopig schema. Als er wijzigingen optreden,
zal een van de trainers dit zo snel mogelijk bekend maken.

Vriendjes- en vriendinnetjesdag Minipolo
Verder is op zondag 29 november weer een vriendjes- en
vriendinnetjesdag voor de minipoloërs. Neem je vriendjes,
vriendinnetjes, buurmeisjes, buurjongens, neefjes en nichtjes mee!
We hopen op een grote opkomst, zodat we er een leuke training van
kunnen maken. Dit is een mooie kans om te laten zien waarom
waterpolo zo leuk is!

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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Masternieuws
Zuyderzee Masters Circuit 2009/2010 (deel 1)
Door Corine Kalbfleisch
Op zaterdag 24 oktober 2009 haalde Michiel eerst mij en daarna Bart
met de auto of om naar Emmeloord te gaan. Voor mij was dit een
"nieuwe" wedstrijd, omdat ik vorig jaar in die tijd een verre reis
maakte.
Deze wedstrijd werd gehouden in het zwembad Bosbadhal, een mooi
ruim bad met zes banen van 25 m.. De organisatie was in handen van
z. en p.c. "Zignea".
Het waren leuke wedstrijden en ik vond het prettig om weer
deelnemers te ontmoeten van de Senior Games 2009 in Zeeland. Na
het inzwemmen begonnen de series op de 200 m. vrije slag om vier
uur. De uitslagen werden al vlug bekend gemaakt. Om half acht
waren de wedstrijden afgelopen en na nog even Iets genuttigd te
hebben, zijn we naar huis gereden.
Michel was op eigen gelegenheid, omdat hij diezelfde avond nog een
polowedstrijd moest spelen in De Planeet.
De uitslagen waren:
MichelH 25+:
100 m.vrijeslag
25 m. schoolslag
100 m.vlinderslag

in 1.03,3 min.
in 0.16,6 min.
in 1.12,3 min.

Michiel H 45+:
200 m.vrijeslag
100 m.vlinderslag
100 m.wisselslag

in 3.20,5 min.
in 1.58,9 min.
in dis.

Bart H 45+:
25 m. vrijeslag
200 m.vrijeslag
100 m.wisselslag

in 0.15,6 min.
in 2.48,2 min.
in 1.33,9 min.

Corine D 55+:
200 m.vrijeslag
50 m. vlinderslag
100 m.wisselslag

in 3.12,1 min.
in 0.47,8 min.
in 1.39,7 min.
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Gezocht: Toezichthouder
Zwembad
Voor verenigingsuren tijdens het waterpolo op zaterdagavond.
Vanaf januari 2010.
Meer informatie?
Neem contact op met: Marij Bours
Telefoonnummer:
023-5401528

Helpt u ons helpen?
Wij verzamelen postzegels. “Ja, dat doe ik ook”
zal menigeen onder u zeggen.
U verzamelt de unieke exemplaren.
Wij verzamelen ook de minder kostbare zegels,
de gestempelde, maar ook de ongestempelde,
de zegels die nog plakken, maar ook die al geplakt zijn.
Wij verzamelen alle zegels. En dat doen wij niet voor niets. Wij
verzamelen ze met een doel. Een goed doel.
Onze verzamelde zegels leveren wij in en daarmee leveren wij een
bijdrage aan de strijd tegen Taaislijmziekte. U kunt ons daarbij
kosteloos helpen. Heeft u zegels waar u niets meer aan heeft? Denk
dan aan ons en lever ze in bij Harry van Geldrop, Ger Buis of
Jolanda, onze tafeldame bij het leszwemmen.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.
Ger Buis
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De Waterdroppels oktober
Beste DWTers.
Tot mijn (schrik) verbazing nam ik het maandblad de droppels van de
mat en begon gelijk te lezen zonder naar het buiten blad te kijken.
Het blaadje door gelezen en weggelegd. Komt Han thuis en die zegt:
“ heb je de droppels wel goed gelezen?”. Ja wat is er mee.
Je heb natuurlijk alleen de binnen kant gelezen maar de buiten kant
niet.
Nou zeg sta ik daar met ene Dick Vink op het buiten blad asjemenou,
dat is zeker iets nieuws maar heel erg leuk.
Redactie ik ben benieuwd wie er op de buitenkant staat van
November

De Waterdroppels november
Leuk om de reünie van de dames op de voorzijde van het clubblad te
zien zo zie maar wat een familie de club van DWT is Echt ik dacht
ben ik over iets heen gelezen zodat ik er niet bij was Maar bij het
eerste afgelopen zaterdag wezen kijken werd het mij duidelijk het
was een spontane reünie van de dames zelf.
Dus het wordt weer eens tijd voor een reünie voor alle met de
mensen van uit de oude DWT tijd. Dat kan natuurlijk ook met een
jubileum gedaan worden.
Ali- An- Truus- Cock en Diny deden het ons voor!!.
George.
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Kerstfeest
Zondag 20 december a.s. is er een kerstfeest voor alle jeugd van
DWT.
Het clubhuis is open vanaf 16.00 uur. Om 16.30 uur gaan we vrij
zwemmen en daarna samen lekker eten. Vervolgens gaan de voetjes
van de vloer. Voor de jeugd tot en met 13 jaar is het feest tot 21.00
uur en voor de jeugd vanaf 14 jaar is
het feest tot 01.00 uur of tot hoe laat je
van je mag ;-)
Wil je dit feest niet missen…. Geef je
dan via het onderstaande strookje op bij
je trainer of mail je gegevens door naar
clubhuis@dwt-haarlem.nl. Natuurlijk
mag je ook dit jaar weer je vriendjes of
vriendinnetjes meenemen. Vergeet dit
niet aan te geven!
De kosten voor deze dag zijn € 6,50.
Kom je alleen op de feestavond, dan hoef je niets te betalen. Tijdens
het feest kan je drinken kopen aan de bar. Aan alle jeugd van 16 jaar
en ouder willen we vragen een geldig legitimatiebewijs mee te
nemen. Geen legitimatie = geen drankje!

E----------------------------------------------------------------------------Naam

………………………………………

Leeftijd

………………………………………

Aantal vriendjes en vriendinnetjes …………………(Max 2)
Vegetarisch Ja / Nee * (of andere bijzonderheden: …………)
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De Pen
E.P. Schoberer
Roepnaam Peter
Peter in het kort
Geb. 21.12.1944 te Lienz Oosttirol Oostenrijk
In 1957 van Wenen naar Haarlem verhuist en
in 2003 van Haarlem naar Hoofddorp
Opleiding MTS
Gehuwd met Jenny en samen 1 zoon Serge
Hobby’s waterpolo ,zwemmen, voetballen, skiën, lezen
Oktober 1958 tot Juni 2009 lid van HVGB - HHC- NVA-HHC
Speler van H1 van af oktober 1960 tot april 1985 daarna afzakkend
naar H 4 van NVA-HHC later SG Haarlem 9
Van af 1960 regelmatig aan de kant gestaan als Waterpolo trainer en
van af 1988 ook als Zwemtrainer bij NVA-HHC KZC en UZA
WERK
37 jaar in verschillende functies bij IBM gewerkt en van af 01.01.
2005 met pensioen
En nu dus Trainer van D1/2 van DWT
Peter lang
Hoe kom je nou op Waterpolo ???
In Wenen voetbalde ik en ging af en toe zwemmen.
Voor we naar Nederland vertrokken kreeg ik de raad om naar Ajax te
gaan want daar was een Oostenrijker Trainer als ik het nog goed weet
was dat ene Franz Fuchs. In die tijd 1958 was je van uit Haarlem niet
een twee drie in Amsterdam en zeker niet als je 13 was dus dan maar
in Haarlem omkijken, nou dat was snel bekeken wat een stelletje
houthakkers dus dan maar wat anders!
Een aantal vrienden uit de straat waren lid van Zwemclub Haarlem en
HVGB De keuze was snel gemaakt HVGB toen top waterpolo in
Haarlem.
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Dat er wat talent aanwezig was bleek snel genoeg aangezien ik
binnen een Jaar mee mocht trainen met H1 en buiten het Aspiranten
team met H2 mee mocht spelend in de reserve Hoofdklasse. H1
spelde toen 1e Klasse.
Een jaar later na vertrek van een 2tal spelers naar het Y mocht ik mee
met H1. Met als gevolg naar de selectie trainingen van het
Nederlandse team in Utrecht en Amsterdam ... tot ze er achter
kwamen dat ik toen nog geen Nederlander was. Met als gevolg boete
voor de Club en niet meer bij de selectie.
Na mijn Diensttijd in 1968 kreeg ik nog een keer een uitnodiging
voor de selectie training wat mij de opmerking opleverde je moet wel
meer trainen en naar een Hoofdklasse ploeg! Maar ja ik werkte toen
net bij de IBM vaak 60uur in de Week en ik ging gezellig stappen
met vrienden en Collega’s plus dat ik aan een avond studie begon
(MTS fijnmechanische technieken) dus einde Selectie ….. stappen
was veel leuker in plaats van minimaal 3 trainingen in de week plus
elke zaterdag avond van 21.00 tot 23.00 en zondag ochtend van 08.00
tot 10.00 .(dus geen interlands maar wel gezellig poloën bij de Club )
En nu mijn werkzaamheden bij IBM Nederland.
Die begonnen met 8 weken cursus daarna het doorlopen van de
assemblage afdelingen. Vervolgens een aantal jaren afdeling
techneut, daarna voorman op een van de Assemblage lijnen,
tussendoor 2 jaar naar de afdeling opleidingen om cursussen te geven
weer terug voor 2 jaar naar een productie afdeling. Daarna 3jaar
gewerkt op de afdeling costingeneering als cost-engineer en na het
sluiten van de fabriek in Amsterdam 12 weken naar Parijs om de
afdeling Logistiek naar Nederland te halen en op deze afdeling bleef
ik tot mijn Pensionering .
groetjes Peter
Volgende maand is de Pen in handen van Jan-Pieter Bal!

Informatie
Contact adressen

Zwemuren

Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Walja Karten
Terheidenstraat 16
2014 CS Haarlem
tel. 023-7078087
walja.karten@online.nl
Secretaris: Robbert Henrichs
Charta 77 Vaart 155
2033BD Haarlem
tel. 06-81480333
robbert.henrichs@xs4all.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
17.30-18.30
ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30
zwemvaardigheid 123
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
19.30 - 20.30
Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu tel: 023-5330857
Planeet zaterdag
8.00-9.00
ABC
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Diana den Braven
tel: 06-10826621

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 Harrie van Geldorp
tel 06-39107531
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Eddy Roosen
Stephensonstraat 72
2014KE Haarlem
tel. 023-5258904
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Krista van Kan
tel. 0650852544
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12
2033 ZV Haarlem
tel. 023 - 5359140

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 en Pupillen
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 15
dinsdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag
19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.15 - 21.45 uur Boerhaavebad
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