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Vanzelfsprekend passen wij onze arrangementen graag 
aan uw persoonlijke wensen aan. Of u nu juist een 
afgesproken prijs wilt of juist niet.

Onze gemoedelijkheid en service staan bij ons hoog in 
ons vaandel. Wij nodigen u in ieder geval uit voor een 
kopje koffi e, zodat u kennis kunt maken met 
Stadsbierhuys de Waag in Doesburg de oudste 
horecagelegenheid van Nederland.

Met veel plezier organiseren wij uw diner, high-tea, 
receptie, buffetavond, feestavond, lunch of brunch 
in Doesburg, maar dan wel op de manier zoals u dat 
graag wenst. Ook adviseren wij u desgewenst bij uw 
keuze van muziek, entertainment of aankleding van 
de ruimte. Wij hebben ruime ervaring met het 
organiseren van bands en of DJ’s om uw feest net die 
invulling te geven die u wenst.

Of u nu een stijlvol feest wilt of een Oktoberfest wij 
ontzorgen u en hebben de denkwijze: “Niks is 
onmogelijk voor hen die willen”.

0313-479617

www.waagdoesburg.nl

Dagelijks vanaf 10:00 geopend

Bijzondere momenten zijn er om te vieren, te 
delen en te koesteren. Vaak gaat dat gepaard met 
een hapje en een drankje. Een creatieve en met 
zorg gekozen culinaire invulling is dan 
essentieel om die bijzondere momenten net even 
extra bijzonder te maken. Stadsbierhuys de Waag 
voelt dat haarfi jn aan en weet op een verrassende 
en lekkere manier indruk te maken op u en uw 
gezelschap. Of dat nu in particuliere of zakelijke 
kring is. En het fi jne is… u heeft er echt geen 
omkijken naar, want vanaf het eerste contact 
neemt Stadsbierhuys De Waag u alle zorgen uit 
handen… 

Pure kwaliteit van eerlijke dagverse gerechten die 
u bij ons kunt bestellen en afhalen. Wij bezorgen 
het ook graag bij u op locatie.

Voor al uw vergaderingen, lunches, diner, catering en 
feesten en partijen. Maar ook voor de lekkerste koffi e 
van Doesburg en omstreken (notering koffi e top 100) 
of één van die heerlijke speciaalbieren.

Catering

Feesten en partijen

De oudste horecagelegenheid van Nederland
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Colofon
De Plons is het clubblad van de Doesburgse 
Watersport Vereniging en verschijnt 4 keer per 
jaar in een oplage van ca. 300 stuks per editie.

Drukwerk: PrintX  0314-354833
Innovatieweg 3-11, 7007 CD Doetinchem
Vormgeving: Menno Vreman   06-83342489 
info@mennovreman.nl

Kopij voor het clubblad kunt u sturen naar:
kopijplons@dwvdoesburg.nl

Bestuur:
Voorzitter:  Walther Eenstroom 
voorzitter@dwvdoesburg.nl
Secretaris:  Henkjan Kets  
secretaris@dwvdoesburg.nl
Penningmeester: Rick Kleine
penningmeester@dwvdoesburg.nl
Voorzitter Zwemmen: Tessa aan de Meullen
voorzitterzwem@dwvdoesburg.nl
Voorzitter Waterpolo: Nicolle Rutten
voorzitterpolo@dwvdoesburg.nl
Sponsorcommissie: Carolien Kleine  
sponsorcommissie@dwvdoesburg.nl
Seniorencoördinator:  Roy Campschroer
seniorcoordinatorpolo@dwvdoesburg.nl 
Jeugdcoördinatoren: 
Rick Hidding / Alexander Vrendenbarg
jeugdcoordinatorpolo@dwvdoesburg.nl
Voorzitter Activiteitencommissie: Jessica Orth 
voorzitteractiviteitencommissie@dwvdoesburg.nl

Bankrelatie: 
ING: NL47INGB0002069639

Opzeggen van het lidmaatschap zal alleen 
geaccepteerd worden door inlevering van 
het afmeldingsformulier bij de leden-
administratie. Dit formulier kunt u downloa-
den van de DWV website. De opzegtermijn 
is 3 maanden, deze gaat in na de maand 
waarin u het lidmaatschap heeft opgezegd. 
De datum van ontvangst bij de leden-
administratie is bepalend voor de laatste 
maand lidmaatschap. 

Adres ledenadministratie: Olga Staring, 
ledenadministratie@dwvdoesburg.nl 
Wij verzoeken iedereen om adres- en 
emailwijzigingen ook door te geven aan de 
ledenadministratie!

KVK: 40120783
Website: www.dwvdoesburg.nl

Ereleden: De heer E. Nijland
Lid van verdienste:  mevrouw Y. Hoogstede, 
mevrouw A. Bloemendaal

Contributie 2020
POLOAFDELING:
Jeugdleden t/m 11 jaar  € 240,00 per jaar / € 20,00 per maand

Jeugdleden 12 t/m 17 jaar € 264,00 per jaar / € 22,00 per maand
(volgend op de maand na het bereiken van de 12-jarige leeftijd)

Seniorleden v/a 18 jaar € 348,00 per jaar / € 29,00 per maand
(volgend op de maand na het bereiken van de 18-jarige leeftijd)

ZWEMAFDELING:
Opleiding 2 x training € 264,00 per jaar / € 22,00 per maand
Minioren e.o. 2 x training € 324,00 per jaar / € 27,00 per maand
Junioren e.o. 3 x training € 360,00 per jaar / € 30,00 per maand

RECREANTEN € 162,00 per jaar / € 13,50 per maand

MASTERZWEMMEN € 180,00 per jaar / € 15,00 per maand

NIET-ACTIEVE LEDEN € 20,00 per jaar

Kiest men een 2e discipline (bijvoorbeeld recreatief zwemmen naast polo) 
dan is 50% van dit lidmaatschap verschuldigd.
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Tel. 472553

Pede Sinay
Angerloseweg 24
6983 BA Doesburg

Tel. 0313 484 114
Mob. 06 22 29 60 88

Maarten Kolk
v.d. Hardt Abersonlaan 10 
6998 AX Laag Keppel

Tel. 0314 393 540
Mob. 06 54 97 51 39
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BestuurVoorzitter aan het woord

We kunnen en mogen weer trainen. Helaas nog steeds 
onder strikte voorwaarden, maar beter iets dan niets. 
Hopelijk kunnen we vanaf september de oude vertrouw-
de wijze van trainen weer oppakken. Het probleem is 
dat de meeste mensen, zowel jong als oud, er tijdens 
deze crises enkele kilo’s heeft bij gekregen wat voor 
de gezondheid niet zo goed is. Reden te meer om 
waar mogelijk gebruik te maken van de aangeboden 
mogelijkheden om te kunnen trainen. De crises heeft 
in onverstelbare korte tijd gezorgd voor een andere 
wereld. Voor vele is het leven er in economisch opzicht 
sterk veranderd. Waar bijna iedereen het 2020 zeer 
positief had ingeschat moeten we nu concluderen dat 
we met zijn allen in een totaal andere werkelijkheid zijn 
belandt. Ook voor DWV heeft dit gevolgen welke op 
dit moment moeilijk te overzien zijn. Naast een forse 
inkomstendaling (we hadden juist een drukke periode 
voor de boeg met tal van acties) moet gevreesd worden 
dat ook partijen waar wij sterk van afhankelijk zijn zoals 
lokale overheid, zwembad, adverteerders en sponsoren 
veel kritischer moeten worden op hun uitgavenbeleid. 
Ook onder de leden en sympathisanten zullen helaas 
ook mensen zijn welke door de gewijzigde economi-
sche omstandigheden minder royaal kunnen bijdragen 
aan acties en evenementen welke de clubkas spekken. 
Daarom is het van groot belang dat een ieder die rede-
lijk goed door deze crises komt zoveel mogelijk loyaal 
blijft naar DWV. Tevens zullen we actiever dan voorheen 
moeten worden met acties en evenementen om deze 
komende financiële dreiging zoveel mogelijk het hoofd 
te kunnen bieden. Daarom staan we open voor alle 
ideeën en plannen welke aan deze doelstelling kunnen 
bijdragen.

De vakantie tijd staat voor de deur: een periode waarin 
we in andere jaren trainingen stil legden en deels uitwe-
ken naar buitenbaden vanwege lagere huurprijs. Uitwij-
ken zullen we dit jaar niet overwegen omdat we kunnen 
spreken over een uitstekende samenwerking met het 
zwembad en zij zelf ook zwaar getroffen zijn door deze 
crises. Op dit moment kunnen ook zij elke steun goed 
gebruiken en is de beslissing dat mocht er behoefte zijn 
aan trainingen tijdens de zomer dat we in het eigen bad 
daarvoor de mogelijkheid willen bieden. Dit zal op de 
vrijdagavond vanaf 7 uur gestalte krijgen.

Jaarvergadering: hier zal het bestuur op korte termijn 
een besluit innemen hoe dit in te vullen. Vanwege de 
crises hebben wij deze moeten annuleren en er is voor-
lopig nog geen zicht op een mogelijkheid deze uit te 
schrijven op een wijze dat de leden er fysiek bij aanwe-
zig kunnen zijn. Waarschijnlijk zullen we dit opzetten 
d.m.v. een Nieuwsbrief waarin de belangrijkste punten 
worden genoemd en een reactie termijn waarbinnen 
gereageerd moet worden zowel positief als negatief 

waarna zoals normaal de meeste stemmen gelden. Voor 
onze penningmeester zal de kascommissie haar werk 
moeten doen en zal de vraag aan u zijn of penning-
meester decharge voor afsluiten 2019 en begroting 
2020 kan krijgen.

Door de beperkingen waar wij mee te maken hebben 
is groot deel van de sociale contacten en het informeel 
overleg helaas bijna niet meer aanwezig. Omdat dit 
voor een vereniging eigenlijk van levensbelang is stel ik 
de vraag aan een ieder of zij naast nieuwsbrieven nog 
andere manieren weten om het sociale en informeel 
cement van onze vereniging te versterken. Misschien is 
Facebook en de nieuwe Site een mogelijkheid om hier 
meer mee te bereiken. Op dit moment hebben wij Di-
neke Hamer bereid gevonden om de site te beheren en 
ook ons bij te staan bij het bereiken van meer zichtbaar-
heid in de lokale en regionale gebieden om meer en 
bredere bekendheid voor DWV te verkrijgen. Ledengroei 
is voor ons de beste bescherming voor de toekomst 
omdat dan de kosten per lid lager uit gaan vallen en de 
invloed in de lokale en regionale gemeenschap groter 
wordt. Daarom de dringende vraag aan jullie allemaal: 
probeer nieuwe leden te werven, ze mogen in ieder 
geval 4 x gratis mee trainen om te proeven aan onze 
mooie sport. Ook is het van belang dat deze kandidaat 
leden goed worden ontvangen en opgevangen zodat ze 
veel sneller en veel gemakkelijker zich thuis voelen bij 
DWV. Marcel Pieper heeft vele jaren de verzorging van 
de DWV site op zich genomen en eigenlijk zouden wij 
daar wijziging in door voeren eind 2019. Door allerlei 
redenen heeft dit iets langer op zich laten wachten en 
heeft Marcel gewoon de oude site keurig in de lucht 
gehouden. Marcel onze dank daarvoor.

Beste DWV-er’s



de  kapper
voor hem en haar

* Gasthuisstraat 18
* 6981 CS Doesburg
* tel.: 0313 - 47 54 45

Schoenreparatie * Sleutelservice * Fournituren * Stomerijdepot

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Te: 0313 - 47 28 78

De Worstepinne
keurslager

Bij ons scoort U altijd!
Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg

telefoon: 0313 47 23 14

www.worstepinne.nl

Acupunctuurpraktijk Doesburg
 Dieke Theuns

Voor al uw klachten, het uitproberen waard!
Bel voor informatie wat ik kan doen bij uw specifieke
klacht of kijk op de website. 
Behandelingen worden vergoed door de zorgverzeke-
raars. Lid van beroepsvereniging VBAG en RBCZ

Van Brakellaan 50,  06-52633430
www. acupunctuurpraktijkdoesburg.nl

Meipoortstraat 38 Doesburg  0313 - 479067

www.schoenmakerijvandersluis.nl
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Bestuur

Samen zijn we sterk dat is iets wat we met zijn allen ons 
goed voor ogen moeten houden. Dat wil niet zeggen 
dat er geen fouten worden gemaakt. Jullie kennen het 
spreekwoord waar gehakt worden vallen spaanders. 
Vind wel dat we elkaar kunnen aanspreken over de din-
gen die fout zijn gegaan of waar een meningsverschil is, 
maar doe dat in principe met elkaar op een volwassen 
manier. Het is niet verstandig om onze meningsverschil-
len publiekelijk uit te discussiëren. Hiermee werken we 
niet aan een positieve uitstraling. DWV is uiteraard een 
bijzondere en positieve vereniging en dat is ook wat 
willen uitdragen. Ondanks dat de zwemsport landelijk 
te maken heeft met een dalend aantal leden krijgt DWV 
het in deze moeilijke tijd toch voor elkaar om een kleine 
ledengroei te realiseren. Dat is iets waar we met zijn 
allen trots op mogen zijn zeker gezien de vele punten 
welke het runnen van een zwem- en polo vereniging 
stukken lastiger maakt dan aantal andere sporten. 
DWV heeft te maken met relatief veel duurdere accom-
modatie dan menig andere sport, daarnaast zijn er in 
tegenstelling tot andere verenigingen geen inkomsten 
uit horeca gerelateerde activiteiten. Ook in deze crises 
tijd is de overheid niet erg toeschietelijk naar verenigin-
gen als DWV. Een voetbal- of tennisclub hebben nor-
maal inkomsten uit horeca activiteiten en deze missen 
ze nu door de Corona crises. Maar bij hen wordt dit 
verlies gecompenseerd als dit groter is dan 4000 euro. 

Wij hebben een verlies dat kleiner is omdat wij ook in 
normale tijden deze inkomsten niet hebben en daar-
door kunnen wij geen aanspraak maken op een bijdrage 
vanuit dit fonds. Jammer ook dat de status aparte welke 
wij hebben binnen de gemeente Doesburg een % is en 
men niet kijkt naar de absolute verschillen in euro’s voor 
de kosten van de accommodatie. Als het zwembad een 
prijsindexering doorvoert, wat elk jaar helaas plaats-
vindt, loopt het absolute verschil in euro’s steeds verder 
op. Ondanks dat dit niet het beste moment is om dit bij 
de lokale politiek onder de aandacht te brengen zullen 
we dit toch blijven doen.

Verder moeten we binnen DWV uit gaan kijken naar 
nieuwe bestuurders omdat wij voorzitter en secretaris 
aangegeven hebben het voor 1,5 jaar op te pakken 
met daarbij wel de belofte om uiteraard niet de boel na 
die termijn direct in de steek te laten. Met alle plezier 
zouden wij graag met potentiële kandidaten spreken, 
het liefst uit de jongere generatie, zodat we gezamen-
lijk kunnen komen tot een soepele en goede overgang 
welke de continuïteit en groei voor DWV waarborgt.

Hopelijk allemaal tot snel en ik wens jullie allemaal een 
fijne zomer toe, pas goed op jezelf.

Walther Eenstroom.
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Bestuur

Van de Bestuurstafel
-  Door de rare tijden die we momenteel beleven zijn alle competities half maart abrupt onder 
 broken. Hoe het in september verder gaat in de diverse competities is nog onbekend tot op de 
 dag van vandaag (24 juni). Het lijkt er echter op dat de competitie normaal zal starten gelet op de 
 laatste versoepelingen van de eerder genomen maatregels. Wel zijn er al teamindelingen ge
 maakt voor de diverse waterpoloteams. De leden die jonger zijn dan 13 jaar zijn ingedeeld bij de 
 jeugd onder 15, vanwege het ontbreken van voldoende leden in deze leeftijdscategorie. Hopelijk 
 kunnen we straks weer nieuwe jeugdleden begroeten aangezien ons waterpolotoernooi voor 
 scholen (30 deelnemers voor de crisis!) na de vakantie weer opgepakt gaat worden door de 
 polocommissie. De zwemafdeling boekt in deze tijd zelfs ledenwinst vanwege het feit dat er een 
 aantal zwemmers zijn overgekomen vanuit Westervoort (ZVW). Welkom!

-  Met medewerking van het zwembad zijn we de lente doorgekomen door veldtrainingen te 
 verzorgen voor zowel de zwem- en poloafdeling. Dit is een groot succes gebleken: de opkomst  
 was telkens fantastisch. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar en het is nog steeds mogelijk om 
 dit te blijven doen. Momenteel hanteren we een “coronarooster” t/m 13 juli wat prima wordt 
 nageleefd door trainers/ zwemmers/poloërs.

-  Doesburg Beweegt heeft een lading bidons afgeleverd bij alle sportverenigingen, waaronder 
 D.W.V. Dit in het kader van ondersteuning aan onze jeugd, die last ondervindt van de coron crisis. 
 Dank hiervoor, mooi gebaar! En in dank aanvaard door polo en zwemjeugd.

-  Het Sport en Beweegakkoord Doesburg is goedgekeurd, ook door ons. Kijken in de toekomst wat 
 we hier uit kunnen halen.

- Jullie zijn door het bestuur in deze tijd regelmatig op de hoogte gehouden door diverse
 Nieuwsbrieven. De oproep van het bestuur om vooral de vereniging te blijven steunen is door 
 alle leden nagekomen. Grote klasse! Om de leden min of meer te bedanken is het in de 
 zomervakantie mogelijk voor recreanten en poloafdeling om op de vrijdagavond t/m 14 augustus
 te blijven trainen.De trainingsschema’s zijn terug te vinden in deze Plons. Wel is het i.v.m. 1,5  
 meter afstand en de beperkte trainingstijd, handig om van te voren in de diverse groepapps e.d. 
 duidelijk te maken wie hiervan gebruik wil maken. Dit is echter al wel in de groepapps 
 geïnventariseerd.

-  De nieuwe Web en FBsite wordt bijgehouden door Dineke Hamer. Iedereen kan leuke stukjes naar 
 haar sturen.

-  Dan een stukje politiek: het bestuur blijft knokken voor een sporthal aan het zwembad in Doesburg. 
 Het lijkt erop dat de locatie den Helder nu een grote kanshebber is geworden. We blijven het volgen en 
 voeden zelf regelmatig de politieke partijen en het college. Na de vakantie volgt de beslissing over de
 locatie, spannend.....
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Bestuur

Beste sponsoren van DWV,

Wat verkeren we met zijn allen in een bizarre tijd. 
Niemand had kunnen denken dat de wereld in zo’n situatie terecht zou komen. 

Allereerst hopen wij namens alle leden van DWV dat het jullie en jullie naasten goed gaat. Dat 
jullie in goede gezondheid verkeren en het hoofd koel kunnen houden wat betreft jullie werk-
zaamheden. Ook hopen we dat het wat betreft het economische perspectief van jullie bedrijf 
positief gestemd is.  

 Normaal gesproken zouden wij als vereniging de afgelopen tijd gebruikt hebben om langs onze 
adverteerders en sponsors te gaan. Om hen te bedanken voor de steun van het afgelopen sei-
zoen en om de mogelijkheden te bespreken voor het aankomende seizoen. 

Helaas is dat nu niet mogelijk geweest. Wij hebben besloten dit onderwerp voor nu even niet 
aan de orde te brengen bij jullie, aangezien jullie waarschijnlijk al genoeg zorgen hebben.  
 
Ook voor DWV geldt dat wij hinder ervaren door de gehele corona-crisis. Vele evenementen en 
(sponsor)acties die vrijwilligers hebben opgezet voor de vereniging, kunnen helaas niet door-
gaan. DWV is de afgelopen periode zo hard bezig zichzelf weer meer op de kaart te zetten en had 
deze acties en aandacht goed kunnen gebruiken! Wij hopen dan ook, door een klein gebaar van 
onze kant in de vorm van een pauze van een half jaar inlassen voor de advertentiegelden, dat 
wij samen met jullie in de toekomst kunnen werken aan het herstel en heropbouw van zowel de 
vereniging als jullie bedrijven. 
 
Zodra er meer concreet duidelijk is hoe wij als vereniging jullie tegemoet kunnen komen, zullen 
wij jullie hiervan via de mail op de hoogte stellen. 

Voor nu wensen wij jullie alle gezondheid toe en hopen we dat het jullie lukt om positief te blijven! 
 
Met vriendelijke groet,
De Doesburgse Watersport Vereniging



Meipoortstraat 54 6981 DL Doesburg

Restaurant Xiang Man is een modern restaurant met een traditionele Kantonese 
en Chinees-Indische keuken. Gastvrouw Qiao Ping zorgt met haar team voor een 
hartelijke sfeer waarin u zich direct thuis voelt. 

Er is ruime keus uit heerlijke gerechten voor een eerlijke prijs. Xiang Man serveert een 
aantal bijzondere specialiteitenmenu’s. 
Xiang Man ligt centraal in Doesburg en is toch makkelijk bereikbaar. Er is parkeerruimte 
voor de deur. Bij mooi weer kunt u buiten zitten in onze eigen tuin-terras. 

Naast ons restaurant bieden wij ook cateringsmogelijkheden en 
u kunt bij ons maaltijden afhalen.

Als u zeker wilt zijn van een tafel, reserveer dan: 
0313 475811 of info@xiangman.nl

de chinees van
DOESBURGxiang man

de chinees van
DOESBURGxiang man

www.xiangman.nl

Bel & bestel: 0313-475811

 gezellig restaurant

 eigen tuin-terras

 ruime keus uit vele specialiteiten

 uitgebreide caterings

 mogelijkheden; ook als hapjes

de chinees van
DOESBURGxiang man

Openingstijden

maandag t/m donderdag

16.00 – 21.00 uur 

vrijdag t/m zondag

12.00 – 21.30 uur.
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Zwemmen

Niemand die dit had zien aankomen; halverwege 
maart kregen wij te horen dat er vanaf 6 april niet 
meer gezwommen mocht worden. Niet veel later 
bleek dat ook 6 april voorlopig het einde zou bete-
kenen. De trainingen en competities werden stop 
gezet.

In mei kwam de eerste mogelijkheid tot samen-
komst; buiten sporten in groepsvorm is mogelijk, 
met de 1,5 meter afstand inachtneming.  
Iets waar wij ontzettend blij mee waren, er mocht 
weer gezamenlijk gesport worden. Een wedstrijd 
zwemmen doe je in je eentje, maar je bent samen 
een vereniging. 

Doordat de oudere zwemmers al wekelijks een 
landtraining hebben ter aanvulling op het trainen 
in het water, zag een groep oudere zwemmers de 
mogelijkheid om dit uit te bouwen naar de rest van 
zwemafdeling. Na het opstellen van een proto-
col die voldeed aan alle eisen vanuit de KNZB en 
het RIVM, het afstemmen van trainingstijden en 
goedkeuring vanuit het kader, konden de vervolg-
stappen genomen worden. De kinderen konden 
zichzelf online per training inschrijven via  een 
formulier en daarmee zelf kiezen op welke dagen 
zij wilden trainen. De mogelijkheden waren dins-
dag en donderdag. Voor de meeste gelijk aan de 
trainingsdagen die er voor de uitbraak ook waren. 

De landtraining duurde een uur en werd gestart 
met een gezamenlijke warming-up, gevolgd door 
een gezamenlijke challenge. De trainingen be-
stonden uit verschillende opdrachten die voor de 
oudere groep wat zwaarder was dan de kinderen. 
Zo kon er toch getraind worden op zowel kracht 
als uithoudingsvermogen. Ook waren er opdrach-
ten bij die gericht waren op het verbeteren van de 
zwemvaardigheid. Zo kan er volgend seizoen nog 
beter gezwommen worden! De landtraining werd 
afgesloten met een gezamenlijke cooling-down.

Na dit een paar weken gedaan te hebben, kwam 
het bericht dat er weer in binnenbaden gezwom-
men mocht worden. Met een maximum van 15 
zwemmers per trainingsmoment van 45 minu-
ten, is het passen en meten. Voor de junioren 
en minioren gold dat zij 2 trainingsmomenten 
hadden: dinsdag en donderdag. Voor de junioren 
en ouder is dat maandag. De junioren en ouder 
trainen normaliter ook in het bad op de dinsdag 
en de donderdag. De landtrainingen gingen voor 
hun gewoon door op de dinsdag en de donderdag. 
We trainen met z’n allen door tot en met 13 juli. 
Daarna een welverdiende vakantie voor iedereen, 
waarnaar we hopelijk een goede start van het 
nieuwe seizoen kunnen maken. 

Trainen tijdens corona(zwemafdeling)
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De Doesburgse wijk Beinum krijgt een nieu-
we sporthal op de plek van de gedateerde hal 
Beumerskamp. Tenminste, als het aan het college 
ligt. Een enquête toont aan dat omwonenden de 
parkeerdruk beu zijn en geen sporthal meer willen. 
Ze zien liever een grotere supermarkt.
Op de site van wijkraad Beinum konden belang-
stellenden twee weken lang een enquête over de 
toekomst van sporthal Beumerskamp invullen. 124 
mensen namen de moeite een reeks vragen te be-
antwoorden en de uitkomst verrast wijkraadvoor-
zitter Gerard Houterman niet: ,,In Beinum wonen 
niet heel veel mensen die gebruikmaken van de 
sporthal, maar ze hebben er wel last van. De par-
keerdruk is flink en neemt toe. Er wordt regelmatig 
een toernooi of vlooienmarkt gehouden en dan 
staan er overal auto’s geparkeerd, ook op plekken 
waar dat eigenlijk niet kan’’, zegt hij.

Doesburg kondigde de sloop van sporthal 
Beumerskamp en de nieuwbouw vorig jaar met 
veel bombarie aan. ,,Beinum is de grootste wijk 
van Doesburg en verdient een mooie sporthal. Dat 
houdt de wijk levendig’’, zei wethouder Birgit van 
Velthuizen destijds over het miljoenen kostende 
project. Oppositiepartij CDA zag het plan direct 
niet zitten en organiseerde een bewonersavond 
waar bleek dat lang niet alle inwoners van Beinum 
op de nieuwe hal zitten te wachten. Ze geven aan 
behoefte te hebben aan een grotere supermarkt 
en een ontmoetingsruimte. Dreefbeheer, eigenaar 
van de supermarkt naast de sporthal, heeft al aan-
gegeven graag te willen uitbreiden. Sloop van het 
pand en nieuwbouw is het voornaamste scenario. 
,,Belangrijk is dat er multifunctionele ruimte blijft, 
zoals nu het geval is met het zaaltje dat gehuurd 
wordt door het gemeentelijke Caleidoz. Een ruim-
te waar buurtbewoners en verenigingen kunnen 
samenkomen en vergaderen’’, vertelt Houterman.

Van Velthuizen geeft aan het dilemma te snappen, 
maar zegt tegelijkertijd ook dat het college niet 
over een nacht ijs is gegaan. ,,Er is eigenlijk geen 
ideale plek voor een mooie sporthal in Doesburg. 
Beumerskamp is de beste van alle slechte opties. 
Maar het is uiteindelijk aan de raad.’’

Oppositiepartijen CDA, SP en D66 stellen al langer 
vraagtekens bij de locatiekeuze en vrezen dat het 
plan eind deze maand wordt aangenomen door de 
raad. ,,Zoveel bewoners en partijen hebben hun 
stem laten horen, die kun je niet zomaar negeren. 
Onderzoek en weeg het. Pas dan kan de raad een 
gedegen afweging maken, niet eerder’’, zegt raads-
lid Wim Robbertsen.

Het CDA ziet liever een multifunctionele sportac-
commodatie verrijzen op de plek van Zwembad De 
Helder. Houterman twijfelt. ,,Beinum is de grootste 
wijk van Doesburg. Een combinatie zwemmen met 
sporten ligt voor de hand, maar de afstand tussen 
Beinum en De Helder is aanzienlijk.’’

Inwoners willen geen nieuwe sporthal in wijk
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Sponsorcommissie

Consumenten winkelen en kopen steeds meer online. DWV speelt hierop in en gebruikt 
daarom SPONSORKLIKS. Het is voor iedereen, die ons als vereniging een warm hart toe-
draagt, een gratis toegankelijke mogelijkheid en een mooie manier om zonder enige 
inspanning DWV financieel te ondersteunen. 

Hoe werkt het?
Het werkt heel simpel. Als je een volgende keer iets on-line wilt gaan aanschaffen, ga dan 
eerst naar onze website www.dwvdoesburg.nl. Hierop vind je het logo van SponsorKliks. 
Als je deze pagina opent kom je op de overzichtspagina met het DWV-logo en verschijnt er 
een overzicht van tientallen webwinkels die meedoen aan deze sponsorvorm, waaronder 
Bol.com, Coolblue en Zalando. Kijk of de webwinkel waar je de aanschaf wilt gaan doen in 
de lijst staat. Als dat niet zo is zul je alsnog rechtstreeks naar de website van de webwinkel 
moeten gaan. Staat de webwinkel er wel tussen dan levert elke aankoop die je doet bij een 
van deze deelnemende bedrijven ons als  DWV een commissie op terwijl je als consument 
zelf gewoon dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.

Ben je in het bezit van een tablet of Ipad en doe je daar je aankopen op, download dan de 
app van SponsorKliks. Kies vervolgens bij het menu het zgn. sponsordoel  “Doesburgse
Watersportvereniging (DWV) en sla deze op. Klik op “Winkels” en de overzichtspagina met 
het DWV-logo verschijnt, zoals hierboven beschreven. 

Kom je er niet uit of heb je nog vragen hierover, wend je dan tot het bestuur.
Geef dit ook vooral door aan andere familieleden en vrienden, want hoe meer deelnemers 
hiervan gebruik maken, hoe hoger de inkomsten voor onze vereniging. Inmiddels is dit al 
opgelopen tot € 260,00!
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Verzet tegen bouw nieuwe sporthal in Beinum 
groet, Zet die nieuwe sporthal niet in de Does-
burgse wijk Beinum, maar ga bouwen bij zwembad 
Den Helder. Volgens zwemclub DWV levert dat tal 
van voordelen op. ,,Onbegrijpelijk dat Doesburg 
volhoudt dat Beinum de beste locatie is voor een 
nieuwe hal”, zegt DWV-voorzitter Walther Een-
stroom.

Het verzet tegen de bouw van een nieuwe sporthal 
in Beinum groeit. Na de coalitiepartijen en de 
wijkraad pleit nu ook de 185 leden tellende zwem-
club DWV (Doesburgse Watersport Vereniging) 
voor een verhuizing van sporthal Beumerskamp. 
,,Wij hebben een zwembad en dat voldoet prima, 
maar op de lange termijn hebben wij zeker voor-
deel van de komst van de sporthal. Het levert de 
gemeente ook nog eens lagere energie- en perso-
neelskosten op. En los daarvan, Beinum wil hele-
maal geen nieuwe hal”, zegt Eenstroom.

De zwemclubvoorzitter doelt daarmee op een 
recente enquête van de wijkraad van Beinum waar 
diverse omwonenden aangeven veel last te heb-
ben van parkeerdruk en een grotere supermarkt 
te prefereren boven een nieuwe sporthal. Opposi-
tiepartijen CDA, SP en D66 zetten al langer vraag-
tekens bij de bouw van een nieuwe hal op de plek 
van de zwaar gedateerde sporthal Beumerskamp. 
Eenstroom: ,,Sloop de hal in Beinum en bouw 

een nieuwe bij zwembad Den Helder waar ruimte 
genoeg is e n een combinatie met zwemmen kan 
worden gemaakt. Een nieuwe, gezamenlijke ho-
recagelegenheid levert financieel voordeel op en 
kruisbestuiving bij toeschouwers die zowel zwem- 
als zaalsporten kunnen aanschouwen.”

Het CDA in Doesburg organiseerde vorig jaar een 
bewonersavond in Beinum waarvan de uitkomst 
veel overeenkomsten heeft met de resultaten van 
de enquête van de wijkraad. Bewoners geven aan 
behoefte te hebben aan extra woningen en par-
keerplekken. Niet aan een nieuwe sporthal.
Wethouder Birgit van Veldhuizen gaf eerder aan 
dat Beinum als grootste wijk van Doesburg een 
mooie sporthal verdient. Maar ze noemde de plek 
van sporthal Beumerskamp ook ‘de beste van alle 
slechte opties’. Zwembad Den Helder heeft als na-
deel dat de benodigde grond geen eigendom is van 
de gemeente, de grond rond sporthal Beumers-
kamp wel.

Vanavond beslist de raad van Doesburg of er wel of 
geen nieuwe sporthal komt in Beinum. Eenstroom 
doet een klemmend beroep op de coalitiepartij 
jen, die een meerderheid hebben in de raad. ,,Zet 
de sporthal neer waar die het beste geplaatst kan 
worden en dat is locatie Den Helder.”

Zwemclub DWV: ‘Bouw die sporthal bij het zwembad’
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Abrupt einde voor Heelmetaal B.V. B-Jeugd (O17), 
maar gelukkig hebben we de foto’s nog…
En ineens was het waterpoloseizoen 2019-2020 voorbij. Het uitbreken van de Corona-pandemie deed de 
KNZB besluiten om alle activiteiten stil te leggen.Kort daarop, toen wel duidelijk werd dat dit niet zomaar 
“een griepje” was, besloot de KNZB de waterpolocompetitie helemaal te stoppen. De enige juiste beslissing 
in deze naar mijn bescheiden mening.

Terugblik 
Medio september 2019 begonnen Lobke, Fabian, Lukas, Marten, Klaas, Gijs, Wiebe en Ian, samen met coa-
ches/trainers Ward, Alex en André gedreven en met veel energie aan een nieuw waterpoloseizoen. Ruim 
daarvoor was al menige kilometer weggezwommen, dus aan de conditie kon niet liggen. De start van het 
seizoen was veel belovend, thuis werd PFC Rheden met 6-0 verslagen. Vervolgens moest tot begin november 
gewacht worden op wedstrijd nummer 2, eveneens thuis tegen Aqua-Novio ’94 uit Nijmegen. De hele wed-
strijd waren we de bovenliggende ploeg, echter we vergaten ons zelf hierbij te belonen waardoor we met 
een 4-5 achterstand het water van Zwembad Den Helder uitstapten. 

Gedurende het seizoen werd al wel snel duidelijk dat een team bestaande uit 8 (basis) spelers, toch aan de 
krappe kant bleek te zijn. Gelukkig bleken er bij het C-team (O15) genoeg “groeibriljantjes” te zijn welk maar 
al te graag wilde meespelen. Elke, Silke, Zoë en zelf Jay (1e jaar O15) hielpen ons menige wedstrijd uit de 
brand. Hierbij speelden zij niet allen “mee”, hun bijdrage resulteerde ook in talloze (mooie) doelpunten. Dat 
belooft wat voor het komende seizoen 2020-2021 waarbij veel van hen zullen doorstromen naar de B-Jeugd. 

Na de verloren wedstrijd tegen Aqua-Novio ‘94 kwamen we wel goed op stoom. Een week later speelde we 
in zwembad Valkenhuizen tegen ENC Arnhem een prima pot met een einstand van 3-8 op het scorebord. 
Op 16 november, tegen Thetis uit Gendt, deden we dit nog eens dunnetjes over. Thuis in Doesburg werd de 
tegenstander met maar liefst 14-1 het bos in gestuurd. We hadden de smaak van het winnen goed te pakken, 
dus reisden we vol goede moed een week later naar Zevenaar om te spelen tegen De Breuly. 
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De doelpunten vlogen ook hier weer om de oren van de tegenstander, de teller op scorebord kon het nauwe-
lijks bijhouden, maar stopte uiteindelijk bij een stand van 4-17 in het voordeel van DWV. En nog in die zelfde 
maand reisde de karavaan naar Tiel voor een wedstrijd tegen TZC Vahalis. Ook hier hetzelfde beeld als van 
de week ervoor. Direct vanaf de start dicteerde DWV het spel en wisten (bijna) alle tegenaanvallen te elimi-
neren. Ook hier liep maakte de teller van het scorebord overuren om uiteindelijk bij 4-16 te stoppen. Deze 
geweldige prestatie moest natuurlijk op terugweg gevierd worden bij de “de grote gele M”. 

Met deze resultaten tekende zich al snel een tweedeling af in de competitieranglijst, waarbij DWV zich in 
de top-3 nestelde, zij moesten alleen Aqua-Novio’94 en NDD voor zich dulden. De laatst genoemde was de 
volgende tegenstander in het nieuwe jaar 2020. Ondanks dat we met veel vertrouwen het water in gingen, 
konden we geen vuist maken. De eerste twee periode konden we nog redelijk bijblijven, maar in de 3e peri-
ode schakelde de formatie uit Doetinchem een versnelling hoger, waarbij we achter de feiten aan zwommen 
en fouten gingen maken. Teleurgesteld stapten we dan ook het water uit, meer zat er gewoon niet in. Onge-
lukkig in het competitierooster was de volgende wedstrijd, uit tegen Aqua-Novio’94 in Nijmegen. Het is altijd 
lastig spelen daar, groot bad (30 x 25 meter!) en helaas konden er uiteindelijk maar 8 spelers mee naar Nij-
megen omdat O15 even na ons zou spelen in Varsseveld. We vochten als leeuwen en speelden relatief gezien 
een goede wedstrijd, maar konden niet voorkomen dat de ploeg uit Nijmegen het thuisvoordeel compleet 
uitnutte en er met de winst vandoor ging. Na afloop kreeg DWV wel alle superlatieven van de tegenstander 
over het vertoonde spel. Maar ja, dar heb je weinig aan als je net verloren hebt…



KERKSTRAAT 21, 6981 CK  DOESBURG, TEL. 0313 - 47 67 65
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De laatste wedstrijden, voor het uitbreken van het Coronavirus, speelden we uit in Arnhem tegen PFC Rhe-
den, tegen RZC in Renkum en thuis tegen ENC uit Arnhem (Foto’s invoegen). Deze werden allemaal gewon-
nen, tegen Renkum en Arnhem waren de uitslagen fors waardoor DWV de 3e plaats op de ranglijst voor zich 
opeisten. Wel op gepaste afstand van de ploegen uit Nijmegen en Doetinchem. Zou een kampioenschap er 
eventueel ingezeten hebben? Door het stoppen van de competitie zullen we het nooit weten, kijkend naar 
het verloop van de gespeelde competitie moeten we realistisch zijn en concluderen dat DWV “te kort” komt 
op deze twee opponenten. Is/was dat erg? Nee hoor, we hebben de wedstrijden met heel veel plezier en 
inzet gespeeld, soms op de toppen van onze kunnen. Helaas hebben we ons karwei niet kunnen afmaken en 
zullen we ons moeten richten op seizoen 2020-2021 wat waarschijnlijk in het 1e weekend van oktober van dit 
jaar van start zal gaan. Mits het Corona-virus niet weer oplaait en deze startdatum niet verantwoord is. We 
zullen zien.

Ik bedank het team voor het afgelopen seizoen en Heel Metaal B.V. voor hun support. Het einde was anders 
dan anders, geen seizoen afsluiting, geen waterpolotoernooien en een lange periode dat we elkaar niet (fy-
siek) konden spreken. Inmiddels is dit gedeeltelijk hersteld en keert alles weer “in kleine stapjes” weer terug 
naar normaal. 

De Coach



www.hendriksvh.nl
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‘Besluit voor zomervakantie’
Waar komt de nieuwe sporthal van Doesburg? In de 
wijk Beinum is het plan, maar het college heeft de 
locatiekeuze vorige week uitgesteld na aanhoudend 
protest.

Doesburg wil de gedateerde sporthal Beumerskamp 
in Beinum slopen en vervangen door een multifunc-
tioneel gebouw dat meer dan 4,5 miljoen euro kost. 
Dat houdt de wijk uit de jaren 70 levendig, is de ge-
dachte. Maar is er in de grootste wijk van Doesburg 
wel behoefte aan een moderne en energie neutrale 
sportaccommodatie? Omwonenden willen liever een 
grotere supermarkt en geven bij de wijkraad aan wei-
nig tot geen gebruik te maken van de sporthal.

Hogere parkeerdruk
Het CDA kreeg tijdens een bewonersavond eind vorig 
jaar dezelfde signalen. Diverse omwonenden vrezen 
een nog hogere parkeerdruk na de bouw van een 
multifunctionele hal.

Wethouder Birgit van Veldhuizen zit met de situatie 
in haar maag. ,,Er zijn nog te veel vragen en onduide-
lijkheden om nu een beslissing te kunnen nemen. Wij 
komen er voor de zomervakantie op terug.”

De komende weken worden gebruikt voor nader 
onderzoek en de resultaten daarvan worden getoetst 
door een externe partij, belooft de wethouder. ,,Wij 
maken een rondje langs de raadsfracties en hopen zo 
de onduidelijkheden die er zijn weg te nemen. Zodat 
er voor de zomervakantie een besluit genomen kan 
worden”, zegt Van Veldhuizen.

Doesburg wil graag voor de zomervakantie duidelijk-
heid hebben, omdat sloop of renovatie van Beumers-
kamp direct gevolgen heeft voor de geplande op-
knapbeurt van het winkelgebied in de wijk.

D66-raadslid Henk Westra is blij dat het college 
de locatiebepaling voor de nieuwe sporthal heeft 
uitgesteld. ,,Ik zie ook niet goed hoe je tegen nader 
onderzoek kunt zijn nu er nieuwe feiten en omstan-
digheden worden aangevoerd”, zegt Westra.
De nieuwe feiten hebben onder andere betrekking 
op de grond rond zwembad Den Helder, aan de an-
dere kant van Doesburg.

Den Helder
Locatie Den Helder werd door het college als min-
der geschikt geacht voor de bouw van een nieuwe 
sporthal, mede omdat ze de grond niet in eigendom 
heeft en er verondersteld werd dat de grond niet te 
koop zou zijn.

Dat blijkt net even anders te liggen, vond het bestuur 
van de Doesburgse Watersport Vereniging (DWV) uit. 
Voorzitter Walther Eenstroom hoopt dat de nieuwe 
sporthal van Doesburg naast het zwembad komt. De 
zwemclub heeft daar op langere termijn zeker voor-
deel van en de gebruikers van de sporthal ook, geeft 
hij aan.

Keuze plek sporthal uitgesteld



 

    
       Magnolialaan 7                                                   
       6982 DJ  Doesburg                                                       
       Tel.: 0313-471801                                                    
                                     Tel.: 06-53785596                                               
       www.leeflangwitgoed.nl                                      
  

Leeflang Reparatie Service 
 
 
              Reparatie van Was- en Koelapparaten 

Kerkstraat 19, Doesburg, tel: 0313-438799
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Heelmetaal B.V. B-Jeugd (O17) doet mee met het Beachwaterpolotoernooi van ZV de Meer
In het 1e weekend van het nieuwe jaar organiseerde ZV De Meer voor de tweede keer het grootste be-
achwaterpolotoernooi van Europa. Maar liefst 67 teams streden in verschillende leeftijdsklassen om de 
eerste plaats. Zaterdag was het de beurt aan de senioren en zondag sloten de junioren het toernooi af 
met de Gijs Kramer Freher Cup. 

Beachwaterpolo
Beachwaterpolo is een vrij nieuwe vorm van waterpolo. Deze snelle variant wordt gespeeld op een klein 
veld en in een team van vier tegen vier spelers. Beachwaterpolo is niet alleen heel leuk om te spelen, 
maar ook erg aantrekkelijk om naar te kijken. De tribunes zaten beide dagen overvol en zelfs naast de 
velden stonden supporters hun team aan te moedigen.

Groot deelnemersveld
Na een succesvol eerste toernooi vorig jaar liepen de aanmeldingen al snel op. Met een maximum van 
67 teams van 15 verschillende verenigingen uit het hele land kon het toernooi zaterdag van start. 32 
dames-, heren- en masterteams boven de 18 lieten zien hoe goed (beach)waterpolo wordt gespeeld. 
Zondag deed de jeugd het met 35 teams nog eens dunnetjes over. De E-, D- C- en B-jeugd vochten wat ze 
waard waren om de felbegeerde Gijs Kramer Freher Cup in ontvangst te mogen nemen. Het Heel Metaal 
B.V. B-Jeugd (O17) maakte hier ook deel van uit. 

Heelmetaal B.V. B-Jeugd (O17) doet mee met het 
Beachwaterpolotoernooi van ZV de Meer
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Goede sfeer
Uiteraard was er naast felle competitie ook volop de gelegenheid om bij te kletsen onder het genot van 
een hapje en drankje. De tropische sfeer zat er goed in en tot ver na de prijsuitreiking was het nog ge-
zellig druk in de bar. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd toernooi waarop volgend jaar zeker 
een vervolg komt. Als het aan de spelers van DWV ligt, zullen zij daar ook weer bij zijn. Zij hebben een 
geweldige dag beleefd, veel plezier gemaakt en tranen gelachen. Gezien de foto’s zeer zeker voor herha-
ling vatbaar (Foto’s invoegen).

Uitslagen
De volgende teams zijn kampioen geworden in hun poule:
• Heren:  De Linge
• Dames: ZV Utrecht
• Masters: ZV Ietsje Meer
• E-jeugd (9-11): Flevo Nijkerk E1
• D-jeugd (11-13): UZSC D1
• C-jeugd (13-15): UZSC C2
• B-jeugd (15-17): ZPC Het Ravijn BJ1

De Coach



Herbert van Vliet Onderhoud
Voor al uw onderhoudswerkzaamheden

In en om het huis 
Bergstraat 36

6981 DC Doesburg
Tel:

06-50580537
0313-471693

hn.vanvliet@chello.nl

In- en verkoop van
klassieke auto’s,

vintage,
decoratief antiek,

schilderijen en
meubels

www.venemaantiques.nl

Volg ons op:
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Bericht van de sponsorcommissie

Geef je NU op om lid te worden van De Harde Kern van DWV voor het seizoen 2020/2021.
Wist u dat wij als vereniging een harde kern bezitten?

Wat houdt “de harde kern” van DWV in?
Het harde kern bord is opgericht om mensen de mogelijkheid te bieden DWV een financieel warm hart 
toe te dragen. De bijdrage waarmee je lid wordt van de harde kern gaat rechtstreeks in de clubkas om de 
vereniging financieel gezond te houden.Het lidmaatschap van de harde kern bedraagt € 50,-
Uiteraard is er de mogelijkheid om in het meervoud lid te worden

Wie zoeken wij?
Iedereen kan lid worden van de harde kern, zo kun je lid worden als Individu(en), maar kun je ook met 
een compleet team, als familie/gezin of met een bedrijf lid worden van de harde kern.

Wanneer kun je lid worden van de harde ken? 
In principe kun je ten alle tijden lid worden van de harde kern.
Elk lidmaatschap kan uiteraard jaarlijks verlengd worden met een opvolgend jaar.
Het lidmaatschap staat gelijk aan een kalender jaar, mocht je halverwege het seizoen lid worden van de 
harde kern, ben je ook de eerste helft van het opvolgend seizoen nog lid.

Waar kan ik mij opgeven?
Opgeven kun je doen door een mail te sturen naar sponsorcommissie@dwvdoesburg.nl of via het con-
tact formulier van de sponsorcommissie op de DWV website.

Met vriendelijke groeten,
De Sponsorcommissie van DWV

“De Harde Kern” van DWV

Herbert van Vliet Onderhoud
Voor al uw onderhoudswerkzaamheden,

In en om het huis 

Tel: 06-50580537 of 0313-471693
hn.vanvliet@chello.nl



www.hendriksab.nl
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De waterpoloërs van DWV hebben de aansluiting met de middenmoot in de derde divisie B te pakken: 
het Doesburgse team won zaterdag van degradatieconcurrent De Rog in Weert met 13-11. DWV, dat 
elfde blijft, verkleinde de achterstand op nummer tien Thetis uit Gendt tot twee punten. 

,,We spelen al weken goed, maar wisten het steeds niet af te maken”, meldde DWV-aanvoerder Thomas 
Smeenk. ,,Dat lukte nu wel. Het was tot het eind spannend. In de vierde periode stonden we lang voor 
met 12-11. Vlak voor tijd scoorden we 13-11, een bevrijdende treffer.”

De waterpoloërs van DWV liepen bij DBD tegen een forse nederlaag aan. Het Doesburgse team ging in Best 
met 21-8 onderuit. Het verlies had voor DWV geen grote nadelige gevolgen, want de promovendus bleef 
tiende in de derde divisie B; die plek betekent handhaving.

DWV, dat speelde zonder aanvoerder Coen van Vliet, kon in de eerste periode de thuisclub nog bijbenen. 
Daarna werd het verschil groter. ,,Zij waren op alle fronten beter”, zei speler Luuk van Ophuizen van de gasten 
uit Doesburg. ,,We konden verdedigend en aanvallend geen vuist maken. Het verlies is geen schande, want 
DBD is met Njord en de Rijn titelkandidaat.”

Ophuizen en zijn teamgenoten zullen de komende weken flink aan de bak moeten om aan de veilige kant van 
de rode streep te blijven. Het verschil met Thetis, dat elfde is, bedraagt slechts één punt. ,,We hebben inder-
daad nog een aantal punten nodig. Zaterdag spelen we thuis tegen AquAmigos, dat met nul punten onderaan 
staat. Verder moeten we nog tegen Thetis.”

27-01-2020  DWV na zege op De Rog naar middenmoot

02-03-2020   Waterpoloërs DWV hard onderuit bij titelkandidaat
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 Extra trainingstijden 17 juli t/m 14 aug 2020

Dag/Tijdstip Polo en Recreanten

Vrijdag

19.00  –   19.30 uur Polojeugd
19.30  –   20.00 uur Recreanten bij aanmelding
20.00  –   20.30  uur Dames en Heren 3
20.30  –   21.00  uur Heren 1 en 2,  zelf indelen

Extra trainingstijden 
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Dag/Tijdstip Waterpolo  

Maandag
18.00  –  18.45  uur Jeugd <15/<17 
20.45 – 22.15 uur Heren 1/2/

Woensdag
18.00  –  19.00  uur Jeugd <15/<17
18.45  –  19.45  uur Dames

Vrijdag
18.00 – 19.00 uur Jeugd <15/<17
19.00 – 20.00 uur Heren 3 (incl. nieuwe jeugd die mee wil trainen)
20.00  –  21.00 uur Dames (incl. nieuwe jeugd die mee wil trainen)
21.00 – 22.30 uur Heren 1/2

Dag/Tijdstijd                       Waterpolo/Zwemmen/Recreanten/Masterzwemmen       

Zaterdag
08.00  –  09.00  uur         Periode 16  september tot eind oktober borstcrawlcursus, invulling nog onbekend.

Dag/Tijdstip Zwemmen

Maandag
18.45 – 19.45 uur Opleiding, Junioren en ouder (3x training)
19.00 – 19.45 uur Recreanten (1 baan), na eventuele uitbreiding , 2 banen
19.45 – 20.45 uur Masterzwemmen

Dinsdag
18.00 – 19.30 uur Minioren, Junioren en ouder

Donderdag
18.00 – 19.30 uur Opleiding, Minioren, Junioren en ouder

Geen training op:
Tussen kerst en nieuwjaar, zwem4daagse 27-30-12 gratis voor DWV! 

 Trainingstijden 17 aug t/m 31 dec 2020 



Garage Berns BV
Rijksweg 21
6996 AA  DREMPT
T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com
E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

·   APK-keuringsstation
·   24/7 Mobiliteitsservice
·  Inkoop, verkoop en lease
·  Reparatie en onderhoud
·   Schadeherstel
·  Airco- en bandenservice
·   Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!

Garage



Retail Bouw Nederland draagt DWV 
een warm hart toe

Retail Bouw Nederland

Expeditieweg 6a
7007 CM Doetinchem
Gelderland, Nederland

Warehousing

Expeditieweg 6e
7007 CM Doetinchem
Gelderland, Nederland

Tel: +31 (0)314 - 39 07 28

Mail: info@retail-bouw.nl

www.retail-bouw.nl


