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Een voorzet van . .
.
De voorzitter.
Afgelopen maand was de Algemene
Ledenvergadering van de vereniging. Hoewel rustiger dan vorige
jaren, waren toch veel leden gekomen. Door het vele werk dat André
heeft verzet met betrekking tot de financiën van DWT hebben we
inzichtelijk waar de problemen liggen. De afgelopen 2 jaar hebben
we namelijk een verlies geboekt en het is erg belangrijk om de
komende jaren weer een positief resultaat te boeken.
We hebben het idee dat het verlies voornamelijk aan de inkomsten
kant ligt. Hier houden we nu ook extra controle op en hopelijk
kunnen we dit jaar overstappen naar automatische incasso's voor de
sportzwemmers. Dit zal al een hoop controleer werk schelen. Aan de
uitgave kant letten alle werkgroepen en het bestuur altijd al goed op
de centen, maar desondanks zullen we als bestuur ook hier de
uitgaven onder de loep nemen en in overleg gaan met de
werkgroepen om te kijken of we ergens kunnen bezuinigen.
Tevens is ALV akkoord gegaan met een verhoging van 5% ingaande
vanaf januari 2013. De verhoging komt vanwege de verhoging van
het badgeld, de extra contributie aan de nieuw te vormen Regio's van
de KNZB. Deze contributie is hoger dan wat we voor de Kring Noord
Holland betalen die volgend jaar opgaat in de Regio. En ook ons
ledenadministratiepakket dat tot en met dit jaar werd betaald door de
KNZB en Kring N-H.
Vanwege de financiële situatie zullen we dit jaar geen kadercadeau
en kaderdag organiseren. We vinden dit heel erg jammer, omdat we
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juist als DWT heel erg blij zijn met alle vrijwilligers die de
vereniging op de been houden. Toch vinden we het niet verantwoord
om "extra" geld uit te geven en we hopen op iedereen zijn begrip
voor deze situatie.
Tijdens de ALV is het gebruikelijk om de Sendenbeker uit te reiken.
Een prijs voor de vrijwilliger die zich buitengewoon heeft ingezet
voor de vereniging. Hoewel het elk jaar erg lastig is om iemand te
kiezen, vinden we het belangrijk om de waardering te laten blijken.
We vinden het alleen niet gepast om dit op een ALV te doen en
hebben besloten om dit te gaan doen tijdens een activiteit van
desbetreffend persoon. Zodat iedereen die met hem of haar
samenwerkt erbij kan zijn. In volgend clubblad kunnen jullie lezen
wie de Sendenbeker heeft gewonnen!

Club van 100
Zoals sommigen van jullie wellicht al hebben gehoord op de ALV
wil DWT een "club van 100" oprichten. De club van 100 is bedoelt
voor iedereen die DWT een warm hart toedraagt en een bijdrage van
(minimaal) € 100,- per jaar wil doneren. Met deze financiële
middelen is het mogelijk om extra faciliteiten voor DWT te kunnen
realiseren. Iedereen van 18 jaar en ouder mag deelnemen aan de club
van 100, maar dit kan ook als koppel, team of familie.
Om de club van 100 op te zetten zijn we op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers die zowel lid willen worden, maar ook een
coördinerende rol op zich willen nemen. In de beginfase zal dit
vooral het opzetten van de club van 100 zijn samen met het bestuur.
Je kunt denken aan het zoeken naar andere leden en het zoeken naar
een eerste bestedingsdoel. Naar ons idee zou het ideaal zijn om twee
of drie leden te vinden die dit samen willen oppakken. Dit wordt dan
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het coördinatieteam.
Is je interesse gewekt om lid te worden van de club van 100 of wil je
lid worden van het coördinatieteam? Mail dan onze secretaris via
bestuur@dwt-haarlem.nl. Natuurlijk kun je ook bij haar terecht voor
vragen over de club van 100.
Bestuur DWT

Gezocht: administratieve
duizendpoot!
Dit is een titel die vaak gebruikt wordt in advertenties van bedrijven
die opzoek zijn naar een nieuwe collega.
DWT is natuurlijk geen bedrijf, maar toch is het bestuur momenteel
opzoek naar een nieuwe secretaris.
Bij de taken van een secretaris kun je bijvoorbeeld denken aan het
verwerken van alle inkomende- en uitgaande mail,
het voorbereiden van vergaderingen (samen met de voorzitter) en het
beheren van de bestuurstelefoon. Momenteel is Mieke
nog steeds in functie als secretaris en zij heeft aangegeven de nieuwe
secretaris te willen helpen in de beginperiode om ervoor
te zorgen dat de overdracht soepel verloopt.
Mocht je interesse hebben of heb je vragen, stel deze dan aan een
bestuurslid of mail ons: bestuur@dwt-haarlem.nl.
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Nieuws van het
leszwemmen,
Beste ouders,
Willen jullie eraan (blijven) denken, dat de vaders hun kinderen
(zoon of dochter) omkleden in de HEREN kleedkamers en dat de
moeders hun kinderen (zoon of dochter) omkleden in de DAMES
kleedkamers? Dan kunnen onze kaderleden zich ook rustig aankleden
na de zwemlessen !
Alvast bedankt namens alle kaderleden.
Hieronder vinden jullie het zwemrooster tot aan de zomervakantie !
Vrijdagavond:
Vrijdag
4-mei
Vrijdag
11-mei
Vrijdag
18-mei
Vrijdag
25-mei
Vrijdag
1-jun
Vrijdag
8-jun
Vrijdag
15-jun
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

22-jun
29-jun
6-jul
13-jul

Zwemles
Zwemles
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, we gaan uitzoeken wie er mag
afzwemmen
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, evt met kleren aan
Zwemles, evt met kleren aan
Afzwemmen voor zwemvaardigheden

Zaterdagmorgen:
Zaterdag
5-mei Geen zwemles
Zaterdag
12-mei Zwemles. Er wordt gekeken wie er een badje
verder mag
Zaterdag
19-mei Zwemles, evt met kleren aan
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Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

26-mei Zwemles, evt met kleren aan
2-jun Zwemles, evt met kleren aan en we gaan kijken
wie er een badje verder mag
9-jun Zwemles, evt met kleren aan
16-jun Zwemles, we gaan uitzoeken wie er mag
afzwemmen
23-jun Zwemles, evt met kleren aan
30-jun Zwemles, evt met kleren aan
7-jul Zwemles, evt met kleren aan, weer wordt er
gekeken wie naar het volgende badje mag.
14-jul Afzwemmen voor A, B & C

Namens alle kaderleden van de zaterdagmorgen willen we de familie
Benthe heel hartelijk bedanken voor de lekkere verrassing die we
hebben mogen ontvangen !!

Miguel Klooster zwemt
clubrecord
Na Roland en Zyco heeft nu ook Miguel Klooster een clubrecord
gezwommen. Op zondag 15 april tijdens de Speedo voorrondes in
Zaandam zwom hij 3.22.11 op de 200m wisselslag. Hij verbeterde
hiermee het clubrecord van Maarten Keyzer. Hij zwom 3.25.30 op 29
oktober 1989.
Miguel hartelijk gefeliciteerd met het verbeteren van dit zeer oude
clubrecord.
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6e plaats voor DWT in de
competie
Door Michel.
Op zondag 1 april hebben we in Castricum de vijfde en laatste
competitie ronde van dit seizoen gezwommen. Na vorig jaar
gepromoveerd te zijn zijn we dit seizoen precies in het midden
geeindigd. Een heel mooi resultaat gezien het feit dat we na de eerste
ronde nog op de 11e plek stonden en dus ook op degradatie. Deze
vijfde ronde hebben we de 4e plek gehaald.
Onze zwemmers hebben in totaal 74 keer gestart en er zijn 42
persoonlijke records gezwommen. Ook waren er vandaag heel veel
estafettes waarvan de 8 x 50m wel de meest spectaculairste was en
DWT met 2 teams mee deed.

Volgend seizoen gaat het één en ander veranderen voor de
competitie. We verlaten onze competitie partners Aquafit, Aquarius
en De Reuring, omdat de wedstrijden in Schagen voor ons niet goed
hebben uitgepakt met een 10e en 11e plaats tegenover een 3e, 4e en
5e plaats bij de wedstrijden in Haarlem en Castricum (2x). We gaan
aankomen sezoen zwemmen met Ijsselmeer uit Huizen (1 plek boven
ons in de competitie), De Futen uit Amstelveen (gedegradeerd), De
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meerkoeten uit Abcoude (gepromoveerd) en Koninklijke AZ uit
Amsterdam Zuid-Oost (gepromoveerd).
Schrijf voor volgend seizoen alvast de volgende data in je Agenda:
30 september, 11 november, 20 januari, 10 maart en 7 april.
Alle zwemmers, officials, ploegleiders en ouders bedankt voor dit
mooie seizoen. Bij de eindejaarsactiviteit krijgen jullie allemaal nog
een aandenken aan de competitie.

Speedo 5
Door Michel.
De laatste Speedo voorronde in Zaandam was voor veel van onze
zwemmertjes een kennismaking met een lange afstand. Quassima,
Patrick, Emre zwommen een 400m vrij en Adia, Miquel en Zyco
zwommen een 200m wisselslag, daarnaast Zyco zwom ook nog een
200m vrijeslag. Bij DWT vielen Kenan, Sophie en voor het eerst ook
Irvine in de prijzen. Irvine haalde 3 seconden van zijn tijd af op de
50m vrijeslag en zwom naar een derde plaats vlak achter Kenan die
tweede werd. Kenan werd ook tweede op de 100m wisselslag. Sophie
werd tweede op zowel de 50m vrijeslag als 100m wisselslag.
Patrick zwom in dezelfde race tegen Emre en het werd een
titanenstrijd. Emre ging er als een speer vandoor maar Patrick zette
na 100m de achervolging in en zwom Emre weer voorbij. Emre bleef
volgen maar moest uiteindelijk 8 seconden toegeven. De tijden waren
6.42.80 om 6.50.03.
Kelvin, Tamara en Noaufal zwommen ook goed mee in hun
leeftijdscategorien. Kelvin (geboortejaar 2004) moest al voor hem
een zware afstand zwemmen, namelijk de 100m wisselslag. Hij
kwam aan in 2.05.53 en hij is niet gediskwalificeerd, dat is op zich al
een top prestatie aangezien je op een 100m wisselag 3 verschillende
keerpunten moet doen!
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26e Paastoernooi
Door Michel.
Op 8 en 9 april heeft DWT het 26e Paastoernooi gehouden met 18
verenigingen met ongeveer 190 zwemmers per dag. We begonnen al
op zaterdag 7 april met ontvangst in Haarlem van onze Duitse
Partnerstad vrienden uit Osnabruck. Lloyd, Hugo, Deborah en
Hannah verzorgenden een rondtoer door de stad en lieten de mooiste
plekjes zien. Na de rondtoer zijn we een hapje gaan eten bij een
Pizzaria.
Zondag 8 April begonnen we om 12 uur met paaseieren zoeken en
opbouwen van het bad Om 13.30 begon het inzwemmen en na het
oplopen en spelen van de volksliederen gingen we van start met de
wedstrijd. DWT liet zich goed zien met meer dan 30 deelnemers op
zaterdag en we hebben vele medailles gehaald. Het leukste van de
dag was de 400m schoolslag aflossingsrace waarin 4 zwemmers
achter elkaar aan schoolslag zwemmen en na elke 100m moest er 1
zwemmer af, waarna de 4e zwemmer de laatste 100m alleen zwemt.
DWT met de ploeg van Roland, Lloyd, Daphne en Channah werden
derde en verdiende heermee een heerlijke taart.
Na de wedstrijd van zondag werd er snel afgebouwd en werd het eten
klaargemaakt. Ook dit jaar hebben we met 50 ouders en en
zwemmers heerlijk gegeten van de quiche, hartige taarten,
pannekoeken en Tiramusu. Alle ouders die hieraan mee hebben
geholpen een hartelijk dankjewel. Ons buikje was helemaal vol.
Daarna ging de disco van start en rond 22 uur heeft de
clubhuiscommissie het clubhuis afgesloten.
Maandag de tweede dag van het paastoernooi waren er iets minder
deelnemers van DWT, maar was het niettemin gezellig en zijn er vele
contacten gelegd. De dag werd besloten met een 10 x 50m estafette.
Deze was heel erg leuk, maar vielen we niet in de prijzen doordat er
te vroeg werd overgenomen. Helaas geen grote beker voor ons.
Over twee dagen gezien was HZPC de sterkste vereniging en zijn
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wij als 4e geeindigd in het algemeen klassement.
Namens de werkgroep wil ik iedereen nog bedanken voor deze twee
leuke dagen. We hopen er volgend jaar er weer een groot feest van te
maken.

Pinkstertoernooi 2012
Aan komende 27 & 28 mei zal het jaarlijkse internationale waterpolo
toernooi van DWT plaats vinden. Het toernooi genoemd:
'Pinkstertoernooi 2012', is voor jong en oud, voor jongens en meisjes,
voor dames en heren, iedereen is welkom! Er is genoeg te doen en
meer dan genoeg gezelligheid.
Waterpolo wedstrijden zijn te bekijken in het zwembad, maar dit jaar
ook in het Clubhuis van DWT. Er zal namelijk een beamer komen te
hangen die 'LIVE-stream' beelden uit het zwembad gaat projecteren!
Zondag 27 mei zullen de wedstrijden rond 11 á 12 uur gaan beginnen
en zullen door gaan tot 21 uur. Op maandag 28 mei beginnen we
weer om 8 uur en zal het toernooi duren tot 16 uur.
Ook zal er voor de deur van het clubhuis de 'Beatford' komen te
staan, dit is een DJ-bus die de hele dag heerlijke muziek zal draaien
(kijk op www.beatford.nl ).
Naast het bekijken van de wedstrijden kan je natuurlijk heerlijk
genieten van een drankje met je vrienden of team genoten,
overheerlijk eten en wij hopen vooral van de zon!
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's Avonds zal er natuurlijk een groot feest zijn, dit begint om 21 uur

en zal rond 3 uur afgelopen zijn. Op het feest zal DJKES komen
draaien, voor meer informatie over DJKES ga je naar: www.djkes.nl .
Wij hopen nu al op een geslaagd toernooi en hopen je graag te zien
op 27 en/of 28 mei aanstaande, want nogmaals iedereen is van harte
welkom!
Groet,
Pim Hendriks & Rob Goedkoop
Organisatie Pinkstertoernooi 2012
pinkstertoernooi-dwt@live.nl
06 - 280 96 552
PS. Op het toernooi zal je te allen tijde kunnen PINNEN!

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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Zuyderzee Masters Circuit(5)
te Amersfoort.
Door Corine Kalbfleisch.
Op 18 maart 2012 haalde Bart eerst mij en daarna Michiel af om naar
Amersfoort te gaan voor de vijfde wedstrijd van het Z.M.C. Ahmed,
el Attar was voor het eerst mee. Ruim op tijd arriveerden wij bij het
Sportfondsenbad (50 m.-baan). Eerst hebben we het programma
doorgenomen en koffie gedronken in de kantine. Veel bekenden
kwamen binnen o.a. Tineke van Diggelen. Het inzwemmen begon
om half twee en de wedstrijd met als eerste zwemnummer, de 200 m.
wisselslag, een half uur later. De wedstrijden hadden een vlot
verloop. Op de 400 m. vrije slag werd met twee zwemmers in een
baan gezwommen. De organisatie was in handen van A.Z. & P.C.
Omstreeks half zes, na de estafettes, waren de wedstrijden ten einde.
Rond de klok van zeven uur kwamen we thuis.
De uitslagen waren:
Ahmed, H 35+:
50 m. vrije slag
50 m. rugslag
Bart: H 50+:
50 m. vrije slag
400 m. vrije slag
50 m. rugslag
Michiel H 50+:
50 m. vrije slag
400 m. vrije slag
200 m. wisselslag
Corine D 60+:
50 m. vrije slag
400 m. vrije slag
100 m. schoolslag

50 m. baan
tijd:
in 0.35,36 min.
in 0.53,5 min. 3e

plaats:
11e

in 0.34,45 min.
in 6 .15, 39 min.
in 0.52,0 min. 6e

7e
5e

in 0.40,23 min.
in 7.37,84 min.
in 3.47,36 min.

11e
8e
6e

in 0.38,51 min.
in 7.48,08 min.
in 1.58,02 min. 1e

2e
1e
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Op het Allround-klassement is het erg spannend tussen Bart en
Michiel (H 50+).

Zuyderzee Masters Circuit(6)
te Kampen.
Door Corine Kalbfleisch
Op 14 april 2012 haalde Michiel eerst mij en daarna Bart met de auto
af om naar Kampen te gaan voor de zesde wedstrijd van
bovenvermeld circuit. Ruim op tijd arriveerden wij bij het zwembad
"De Steur". (50 m. baan) Nadat we het programma hadden ingezien
konden we om 16.15 uur inzwemmen. Deze wedstrijd werd
georganiseerd door Deltasteur. Michel kwam wat later omdat hij
eerst een tenniswedstrijd had. In het eerste zwemnummer, de 200 m.
rugslag zwom ik naar een eerste plaats. Later op de middag was het
heel spannend tussen Bart en Michiel op de 200 m. schoolslag. Het
was een lange wedstrijd met veel series, die tot omstreeks half negen
duurde. 's Avonds zwom Michel de 400 m. wisselslag. Hij werd
derde in zijn leeftijdsgroep. Na een vlotte autorit kwamen wij
omstreeks elf uur thuis. In mei a.s. vindt de laatste wedstrijd plaats in
Grootebroek. Dan worden de uitslagen van de diverse klassementen
bekend gemaakt.
De uitslagen waren:
Bart H 50+:
tijd:
plaats:
50 m. rugslag
in 0.51,72 min.
5e PR
50 m. schoolslag in 0.45,26 min.
3e PR
200 m. schoolslag in 3.50,82 min.
4e FR
Michiel H 50+:
50 m. rugslag
in 0.48,54 min.
4e
200 m. rugslag
in 3.51,20 min.
2e
200 m. schoolslag in 3.50,14 min.
DIS
Michel H 30+:
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50 m. rugslag
200m. schoolslag
400 m. wisselslag
Corine D 60+:
100 m. vrije slag
200 m. rugslag
50 m. schoolslag

in 0.37,47 min.
in 3.14,35 min.
in 6.04,57 min.

4e
2e
3e

in 1.30,54 min.
in 4.15,15 min.
in 0.49,31 min.

2e
le
le

Synchroonzwemmen
Door Nicole.
Er komen nog een paar wedstrijden aan, maar als straks alle officiële
wedstrijden van dit seizoen zijn gezwommen komt er nog een hele
belangrijke gebeurtenis: de jaarlijkse onderlinge wedstrijd. Bij deze
wedstrijd mag iedereen (!) die wil op zelf uitgezochte muziek een
stukje synchroonzwemmen laten zien. De datum is nog niet precies
bekend, maar om iedereen de kans te geven goed voorbereid aan de
start te verschijn alvast een aankondiging in dit clubblad.
We verwachten uiteraard deelname van alle synchroonzwemsters
maar ook van alle mensen die afgelopen jaar (soms al jaren!) al dan
niet vage beloftes hebben gedaan (bv enkele heren van
wedstrijdzwemmen, drie (hulp)moeders en trainster, een aantal
ex-synchroonzwemsters) en we willen deze keer ook een aantal
vaders, moeders, opa's, oma's etc in het water zien. Er zijn slechts
twee voorwaarden: je moet met minimaal twee personen zwemmen
(maar het mogen er zoveel zijn als je wilt) en het mag maximaal twee
minuten duren (minder mag ook). Verder mag je het zo makkelijk,
ingewikkeld, grappig, serieus of raar maken als je wilt. De jurering
zal
op volstrekt onpartijdige basis worden uitgevoerd door al dan niet
deskundige juryleden.
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Waterpolo jeugdkamp
Beste waterpolokids en ouders,
Zoals elk jaar zal er dit seizoen ook weer een eindkamp komen. Ons
lijkt het heel leuk om weer met alle jeugd tot 16 jaar een paar dagen
op pad te gaan en ons te vermaken met zeepbanen, droppings en
andere spelletjes. Afgelopen vergadering is er door de leiding een
definitieve datum voor het kamp vastgesteld:

13, 14 en 15 juli
Schrijf de datum dus alvast in de familieagenda en houdt hem vrij.
Een brief met meer informatie zal spoedig volgen. Tot op het
jeugdkamp!
Namens de Polocie en de kampleiding,
David de Loor

Waterpolotoernooien
Poloërs,
Ze komen er weer aan, de waterpolotoernooien!! Nu de competitie
weer bijna is afgerond, begint voor DWT het toernooiseizoen.
Hieronder volgt een lijst van de toernooien die we waarschijnlijk
zullen bezoeken, mits er genoeg animo is.
27 en 28 mei
Ons eigen Pinkstertoernooi! Hier zijn we
natuurlijk allemaal bij aanwezig
(22,) 23 en 24 juni
Het Noordkoptoernooi in Den Helder. Een
klein en gezellig polotoernooi
(17,) 18 en 19 aug
Ter Apel (ZEPTA-toernooi). Grootste
toernooi van Europa.
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(24,) 25 en 26 aug

Hasselt. Medium-groot toernooi in België.
Druk bezocht door DWT'ers
Vaak wordt onderling afgesproken wie waarheen gaat. Voor de
z ekerhei d k u n je altijd een mailtj e s t uren naar
waterpolo@dwt-haarlem.nl om te checken of er nog mensen naar een
bepaalt toernooi komen. Ik spreek u allen snel,
Namens de Polocie ,
David de Loor

Uit het Haarlems Dagblad

Informatie
Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs
(voorzitter)
Charta 77 Vaart 155, 2033 BD Haarlem
tel.: 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
# Mieke Goedkoop
(secretaris)
Zeggelenplein 176, 2032 KG Haarlem
tel.: 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30 Jeugduur
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Linda Visser

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens
(voorzitter)
Muntstraat 4, 2034 LZ Haarlem
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
# Harrie van Geldorp
(voorzitter)
tel.: 06-39107531
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
# Eddy Roosen
(voorzitter)
Stephensonstraat 72, 2014KE Haarlem
tel.: 023-5258904
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Emile Schrijver
(voorzitter)
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12, 2033 ZV H`lem
tel.: 023 - 5359140

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty 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
07.00 - 08.00 uur Boerhaavebad
maandag
17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
zaterdag
07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad
Waterpolo:
Minipolo en Pupillen
vrijdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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