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Van de jubileum commissie

Vandaag is het dan zo ver.
jaar hebben we er met z'n allen
over gedaan.
Cm 3 uur gaan de deuren van het
Sportfondsenbad in het
Frederiks-park open voor
iedereen die aan deze REUNIE
wil deelnemen. Wij willen U dan
graag ontvangen met een drankje.
In de loop van de middag zullen
we proberen U te ?laten zien hoe
oók D'WT destijds bezig geweest
is met kunstzwem-men. De
dames die daar indertijd aan
meededen, laten U zien hoe dat
toen ging. Ze zijn enigszins
ongetraind, dus kijkt U alstublieft
niet al te nauw. Een
schoonheidsfoutje zit er mis-
schien wel in.
Ook willen wij U nogmaals laten
genieten van waterpolo, zoals het
gespeeld werd in de tijd dat de
dames promoveerden naar de

Hoofdklasse. Dit legendarische
wapenfeit komt weer tot leven. U
zult de dames van weleer
weeraan het werk zien. Zij spelen
volgens de spelregels die hen zo
bekend zijn uit de tijd dat
zij regelmatig in het water
lagen.Tussen al deze activiteiten
door zwemmen we dan 33 en 66
meter nummers. Dit zal voor de
meesten van U niet vreemd zijn.
We konden in die tijd niet
anders. Er zijn nog enige
clubrecords te verbeteren: Doet
Uw best dus. Heeft U evenwel
niet al te veel illusies. De jeugd
zal hier ook aanwezig zijn. Zij
kunnen snelheden ontwikkelen
waar wij in onze bes-te dagen
alleen maar van konden dromen.
100m vrije slag wordt
tegenwoordig bij DWT zo rond
de 58 seconden afgewerkt!
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Na al deze lichaamsbeweging zal
een ieder wel hongerig geworden
zijn. Er zullen broodjes voor U
zijn om hier wat aan te doen,
terwijl een kopje koffie hier best
bij zal smaken.
Na afloop van dit zwem- en
polo-festijn verplaatsen we de
activiteiten naar een zaal, waar
we elkaar weer eens
ongedwongen kunnen ontmoeten.
Er zal muziek ge-maakt worden
door The Limehouse
Jazzband. Deze band heeft z'n
sporen ruimschoots verdiend en
produceert een soort muziek die
ons wel goed in het gehoor ligt.

Er zal natuurlijk weer gezorgd
worden voor een hapje en een
drankje, zodat het hopelijk een
zeer gezellige avond voor U allen
wordt.
U zult er begrip voor hebben dat
we niet ongelimiteerd door
kunnen schenken. We bieden U
daarom deze consumptiebonnen
aan. Wilt U méér _dan vragen
wij U hiervoor te be-talen.
We hopen dat het geheel naar
Uw zin zal zijn en wensen U een
heel prettige REUNIE met zeer
veel oude bekenden toe.

De Jubileumcommissie
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VAN DE VOORZITTER

R E U N I E.
We schrijven woensdag 5
augustus, zittend in de wacht-
kamer van de notaris (i.v.m. het
clubhuis), wordt mij ze terloops
even ingefluisterd,19 september
wordt de reünie gehouden. De
jubileumcommissie wil in. het
septembernummer van het
clubblad uitgebreid aan-dacht
schenken aan dit gebeuren. Schrijf
jij als voorzitter even een stukje
hierover.
Natuurlijk zeg je dan spon-taan ja,
echter e.e.a. op papier te zetten
valt bij nader inzien toch wel
tegen. Je schuift het dus steeds
maar ver voor je uit. Tot de fatale
datum komt, dat de copy inge-
leverd moet worden. Laat ik maar
gewoon beginnen bij het begin.
Het idee om een reünie te
organiseren werd in feite geboren
op de receptie ter gelegenheid van
het zilveren priesterfeest van pater
van Ooijen, begin 1980 Daar reeds
ontmoeten veel 'oud DWTers'
elkaar en de kreten als, goh ben jij
niet die en die, of he, wat ben jij
veranderd en zie je die nog wel
eens waren niet van de lucht.

Echt gestalte kregen die plannen
bij de officiële receptie b.g.v. het
50 jarig bestaan van de verenig-
ing op 9 januari jl. Zoveel oud
leden luisterden met hun aan-
wezigheid deze avond op en de
beschikbare tijd was maar kort,
dat wij er niet omheen konden
om deze reünie te organiseren

De vakanties zit en er helaas
weer op, een nieuw seizoen staat
voor de deur. Met deze woor-
den, denk ik, dat met mij vele
verenigingsvoorzitters zich tot
de leden zullen wenden.
Hopelijk is een ieder goed
uitgerust en zien verlangend uit
naar dit nieuwe seizoen.
het lijkt mij zinvol, om middels
dit clubblad enkele zaken aan de
orde te stellen die de volle aan-
dacht verdienen.
Allereerst is er daar dan het
clubhuis, wanneer komt er nu
eens iets van de grond, zo zullen
sommige zich wel eens afvra-
gen. Er wordt al zolang over
gepraat gebeurt er nog wel wat?
Welnu, deze mensen kan ik
gerust stellen, er is wel degelijk
iets gaande, getuige o.a. het feit,
dat zelfs tijdens de vakantie
vergaderingen en besprekingen
normaal doorgang hebben
gehad, dat thans de subsidie-
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aanvrage bij de bevoegde
instanties ligt. Zodra hierop
uitsluitsel binnen, kan worden
begonnen met de bouw. In een
eerder nummer van dit clubblad
en ook tijdens vergaderingen
deden wij een dringend beroep op
de zelfwerkzaamheid van de
leden. Het resultaat was bedrie-
gend. geen enkele spontane aan-
bieding kwam er binnen. Je kunt
je dus m.i. 2 dingen afvragen a.
het club blad wordt niet gelezen
b. er is totaal geen interesse voor.
Wat betreft het laatste komt mij
als meest waarschijnlijke voor.
Nogmaals doe ik bij deze een
dringend beroep op de leden, om
medewerking in de tot stand
koming en realisatie van het club-
huisgebeuren. Bij wie u moet
zijn? Achterin dit blad staan na-
men, adressen en telefoonnum-
mers plenty, stuk voor stuk zullen
deze mensen gewenste informatie
kunnen verstrekken. Laat dus niet
alles steeds op dezelfde mensen
neerkomen, doch steek de handen
uit de mouwen vele handen maken
immers licht werk. Bovendien
wordt alles een stuk voordeliger
en dat is immers in het belang van
ook U.
Helaas door het verbreken van de
samenwerking met DWR op het
gebied van zwemtrainer, moesten

wij afscheid nemen van Rene
Pijnakker. Veel van onze wed-
strijdzwemmers hebben dit als
bijzonder pijnlijk ervaren.
Gelukkig waren wij hiervan
tijdig op de hoogte, zodat er naar
een andere capabele trainer uit-
gekeken kon worden. Wij
menen er in geslaagd te zijn met
het aantrekken van dhr. Rob
Meijer die ik bij deze van harte
welkom heet bij DWT en wens
hem bit deze alle denkbare
succes toe. Hopelijk dat mede
onder zijn leiding DWT op de
nationale kampioenschappen
weer akte de presence kan
geven, en ook dat hij in nauwe
samenwerking met de zwem-
comm. in slagen mag de zwem-
ploeg uit te breiden. Rob en
zwemcom. van harte succes
enne.... wij rekenen op jullie.
Ook de polo start het nieuwe
seizoen met een nieuwe trainer
en wel in de persoon van Louis
Bos, voor ingewijden zeker geen
onbekende. Immers hij heeft
jarenlang deel uitgemaakt van
heren 1. Louis en polo com. ook
van harte succes toegewenst.
Belangrijk in dit verband zij
nog, dat er eindelijk iets aan de
zgn. onderbouw gedaan gaat
worden. Als bestuur zien wij vol
vertrouwen uit naar de verrich-
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tingen van iedereen in de
sportsector.
In het Sportfondsenbad aan de
Baan, werd een week voor de
vakantiesluiting een gloednieuwe
springplank geplaatst. Indien ik
goed ben ingelicht, wordt direct na
de vakantie begonnen met de trai-
ning voor de diverse zwemvaar-
digheids diploma's Hopelijk is
deze nieuwe plank een langer
leven be-

schoren zal zijn dan zijn
voorgangers. Hoe e.e.a. ge
regeld gaat worden zal met
gedeeld worden op zo kort
mogelijke termijn.

Tenslotte wens ik een ledevan
harte een fijn en spor tief
seizoen toe

Henk Wigman

DWT van jaar to jaar.

Van ‘30 tot ‘50
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HULDE AAN DE DAMESLEDEN. ( Mei 1948)
Dat het personeel van het Sportfondsenbad medeleeft met onze
vereniging getuigt o.a. het onderstaande gedicht, dat wij mochten
ontvangen van onze fietsenoppasser de Hr. Seyts. Wij danken hem zeer
voor deze aardige attentie en hopen dat wij nog jaren lang van zijn
diensten mogen gebruik maken.
Daar gaat hij dan:

De Dames van de Watertrappers,
dat zijn heus wel leuke rakkers.
Zwemmen is hun ideaal
en zij kennen het ook allemaal.
Ziet ze maar eens duiken, keren,
Zij overtroeven nog de heren.
Maar dit ene is ook waar:
Zij zwemmen vast het gehele jaar.
Komen aldoor steeds op tijd,
zijn gezond en vol jolijt.
Wedstrijdzwemmen, waterpolo
Vraag het maar aan Nel en Do.
Juffrouw Hennie en juffrouw Bosse.
Zorgen voor het goede tossen.
Wedstrijden door het hele land.
's Jonge, dat is eerst charmant.
Allen samen in een extra bus,
dat geeft lol en is echt knus. 
Zwemmen is een gezonde sport
en jaagt de boze buien vort !
Doch nu wil ik sluiten gaan,
Alle R.K. meisjes raad ik aan:
Gaat zwemmen met de D.W.T.
en doet aan hun vreugde mee!

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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(1949)

Zo luidde de aanhef van een brief, die ik van een onzer militaire leden
ontving. Dit naar aanleiding van de pakkettenactie voor onze jongens in Indië.
Op een kernbijeenkomst in juli '48 was het nodige ingezameld, hierna sijpelde
nog een en ander na, zodat eind Sept'. een zevental pakjes verzonden konden
worden:. De bootreis hiervan duurde lang. Pas half November arriveerden de
pakjes in Indië. De ontvangers waren zeer enthousiast. Zie enkele regels uit
hun brieven:
Guus Schreef 24 nov." Kerel, wat keek ik vanmorgen. raar op toen. mij dat
pakketje gebracht werd. En hoewel ik wel weet dat ik niet alleen bij jou moet
zijn, bedank ik in. jou alle goede gevers en ikhoop, dat je dit door zult geven."
Fons schreef op 15 Nov.:" En met jou alle Watertrappers(sters) har-telijk
bedankt, dus wel te begrijpen, allen die het pakje, dat ik vandaag ontving, in.
elkaar hebben gestampt. De inhoud was PRIMA:"
Mart dichtte een lange brief uit Batavia reeds op 10 Nov." Vanmiddag heb ik
het pakketje van D.W.T. ontvangen. Een heel aangename verrassing. Ben,
mijn hartelijke dank en, ik zou je willen vragen om namens mij alle
Watertrappers, die meegeholpen hebben om, jullieleuze:"Ook wij,leven mee,
met de jongens overzee" waar te maken, willen bedanken. Dit was werkelijk
iets aparts en je begrijpt natuurlijk wel, dat vooral de cigaretten in de smakk
vielen Ik zal E tenminste nog maar eentje opsteken op het welzijn van
D.W.T.: " Ok Boy, Niek, Piet en André ontvingen hun pakjes en bedankten
zijdelings.
Nu vraag ik U, kunnen wij hert niet nog eens een pakje sturen? Er is op de
laatste feestavond een kleine inzameling gehouden voor onze militairen.
Momenteel ontbreken er alleen nog de nodige cigaretten bonnen. Deze zijn.
nu meer in omloop, dan enkele maanden geleden het geval was. Ik denk o.m.
aan de diversen kaarten van de dames. Gaarne zag het bestuur, dat iedere
oudere dame of heer één keer haar of zijn bon afstaat, voor onze jongens in de
Oost. Cigaretten in natura zijn natuurlijk nog meer welkom!
Op de eerstvolgende oefenuren, na het verschijnen van dit clubblad, kunt U
Uw gave aan het tafeltje afgeven, zowel bij de dames als bij de heren. Wie
geeft de eerste stoot?
Namens de jongens bij voorbaat bedankt. Zij hebben. het wel aan ons
verdiend!

Ben Roozekrans.
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Ja werkelijk, gij hebt wat gemist. Wat 't wel zijn
mag? Natuurlijk D.W.T.'s eerste,Internationale
wedstrijden. Mensen wat heb ik genoten en wat
een drukte, wat een drukte. Alleen ga 5k nooit
meer op de voorste rij zitten. Ik moest m'n kleren
's avonds uitwringen, vanwege de diverse start
duiken.
Ik zat naast een oud heertje. Z'n kleindochter
zwom mee met de onderlinge wedstrijden. Het is
misschien wel wat oneerbiedig gezegd, maar de
goede man had van de edele zwemsport, in het
bijzonder van het poloën geen kaas gegeten. Bij

het eerste doelpunt, wat onze jongens maakten was het al raak. In onze
contrye werd zo hard geschreeuw, dat m’n oren er van klapperden. De oude
baas vroeg wat er gaande was. Man hij zit. Een nul voor D.W.T.''. Hij zit?
Hij zit? Mag ie dan niet gaan zitten? Terwijl ik al de kleuren van de
regenboog heb doorgemaakt, heb ik opa het polo-spel in korte trekken
uitgelegd. Opeens, midden onder m'n relaas, kreeg ik echter een stomp van
buurman. Hij had zijn kleindochter ontdekt. Ze stond. op het startblok,
klaar, om haar capaciteiten aan de menigte te tonen. Toen ik me weer zo'n
beetje had afgedroogd, vanwege, kleindochters startduik, kon ik de oude
baas nog net pakken en tevens behoeden voor een gratis bad. Ik gunde het
kind de overwinning van harte, maar niet onder deze omstandigheden. Opa
bezorgde me een wolkbreuk van blauwe plekken. Ik weetniet meer hoeveel
sigaren, flesjes ranja en niet te vergeten taai-taaitjes ik naar binnen heb
moeten werken, vanwege de overwinning. Ik weet alleen dat ik na afloop
niet meer kon dansen door deze overvloed van "lekkernijen" Toch had het
bestuur het dik voor elkaar. Daar had ik werkelijk niet op gerekend. Prijs
uitreiken met daar tussendoor sen dansje in een uiterst gezellig zaaltje. Nou
hoop ik alleen, dat dit bij volgende zwemfestijnen weer zo dik in orde is.
Het is de deelnemers best bevallen dat verzeker ik U. Ik zal or alleen voor
moeten zorgen niet meer naast Opa's te gaan zitten. Ik zal het eens naast
groot-moeder proberen. Waarschijnlijk wel ranja, misschien ook taai-taai,
maat toch zeker geen "goeie" sigaren.

F L I P.
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Evenals het vorig jaar wordt de
contributie over 1950 weer aan huis
opgehaald en wel in de maand Januari
a.s..
Dit is een reusachtig werk. Helpt
daarom allen mede dat alles vlot
verloopt. Legt Uw contributie vast
klaar opdat, wanneer U zelf niet thuis
bent, deze door een der huisgenoten
bij eerste aanbieding voldaan kan
worden. U kunt er dus nu vast op
rekenen.
Het is, door het grote aantal, voor
onze incasseerders bijna ondoenlijk te
moeten terugkomen. De contributie bedraagt, evenals die over het
afgelopen jaar voor leden.

tot en met 15 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.1.50 per jaar
van 16 t/m 18 jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.2.50 per jaar
van 19 jaar en ouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.4.–   per jaar

Op deze bedragen wordt weer een gezinskorting verleend van f.0,50 voor
het 2e gezinslid en f.1.-- voor het 3e en volgende gezinslid.
Wij wijzen er uitdrukkelijk opdat zij, die niet voor 1 Nov. 1949
schriftelijk hun lidmaatschap opzegden verplicht zijn de contributie over
1950 te voldoen (Zie hiervoor de bepaling op de achterzijde van Uw
lidmaatschapsbewijs 1949 )
Aan hen, die buiten de Gemeente Haarlem wonen wordt
vriendelijk verzocht in de loop van de maand Januari hun contributie te
voldoen op het oefenuur aan het tafeltje in het sportfondsenbad

De Penningmeester.
-------------------------
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UITNODIGING UTRECHTSE POLODAGEN. Haarlem, 16 Mei 1949.
Beste leden,

Op Zaterdag en Zondag, 28 en 29 mei a.s. organiseert UZSC voor de 32e
maal haar "polodagen" waaraan ditmaal ongeveer 120 zeventallen zullen
deelnemen, ook buitenlanders. Als altijd zal dit tournooi als de opening van het
poloseizoen beschouwd worden. De laatste jaren trokken wij ook steeds ter
polodag en zo heeft de Technische Commissie weer ingeschreven. met een
dames en twee herenzeventallen. De onderstaanden. worden hierbij uitgenodigd
haar mede te maken.

De reis wordt gemaakt per bus. De kosten. hiervoor bedragen voor heen
en terug f. 3.- per persoon. Wij verzamelen op Zaterdag 28 mei uiterlijk kwart
over twee voor het Station. Hierna wordt de bus aangevuld met leden. van
Zwemclub Haarlem. Kom dus tijdig, wij vertrekken om precies half drie!

De Dames logeren in het R.K. Ons Huis, Oude Gracht. Zij worden
verzocht 1 of 2 lakens mede te nemen. De Heren overnachten in het daarvoor
bestemde gebouw, speciale kaarten geven hier alleen toegang. In verband met
het aanwezige stroo mag er in het gebouw voltrekt niet gerookt worden. Zij
moeten 1 of 2 dekens mede nemen, naar eigen keuze. De kosten voor logies van
de dames bedraagt f.l- Voor de Heren f.0.95 per persoon..

Gezien de temperatuur van het water in die dagen over het algemeen niet
warm is, raden wij alle deelnemer(sters) aan vooral warme kleding me te nemen
zoals: trui, broek en badjas. Er wordt alleen gestart in de door de KNZB
voorgeschreven kleding. Verder is het nodig voor minstens 3 maaltijden brood
mee te nemen. Hopenlijk zijn wij Zondagavond tijdig thuis.

Daar de bepalingen van de N.K.S. het ons niet mogelijk maken de
feestavond mee te maken zullen wij de Zaterdagavond opde gebruikelijke
manier gezamenlijk doorbrengen.

Je prettige dagen, veel succes en mooi weer toewensend verblijf ik, tot
nadere inlichtingen gaarne bereid,

OPSTELLINGEN: H. Turkenburg. secretaresse.
le Dames: o Akerboom, Tonny Janssen, Do Turkenburg, Truus Feringa

Ton Bosse, Paula van Bruggen en Nel Hendriks.
le Heren: Frans Wassenberg, Ben Roozekrans, Jan Lablans, Frits

Lablans, Piet Mes, Mart Molenaar en Piet Geukers.
2e Heren: Henk Cliteur, Herman Lok, Leo Roozekrans, Lou Lok Hen

Mes, Frans Lablans en Ton Veerman.
RESERVES: Afra van Asseman en Co Heerens.

-o-o-o-o-o-
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Ja, het is al weer tien jaar geleden dat de Watertrappers hun eerste
waterpolowedstrijd in competitieverband speelden. In de zomer van 1939
waren reeds enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld o.a. tegen Swift,
Haarlem en DWR combinaties, welke er nog al redelijk afgebracht werden.
Zodoende besloot het bestuur om in de winter 1939/1940 voor het eerst aan de
Kringcompetitie te gaan deelnemen. Het zevental werd ingedeeld in de laagste ,
de 4e klasse met K.Z. ( Kennemer Zwemclub), Velserend, Zandvoort en
Haarlem 4.
De eerste wedstrijd ging op Zondagavond 29 October tegen Velserend, een club
die al jaren niet meer bestaat, en de start was erg hoop-vol.: 8-0 voor D.W.T.

Frans Buschman
Cok Hoogewerf Leo Roozekrans Piet Turkenburg
Hans Roozekrans Gé Turkenburg Joop Herbach
Dit eerste zevental, dat onder leiding van de heren Capteyn(voorzitter),
Huybens en Kronenburg week in week uit trainde, werd al direct kampioen van
haar afdeling. In de zomer van 1940 werd gespeeld in de2e klasse Kring
Haarlem. Door meerdere kampioenschappen promoveerden zij achtereen-
volgens naar de 1e klasse Kring, 3e klasse KNZB en in 1945 naar de 2e klasse
KNZB, waarin zij sindsdien uit komen. Dit alles in 10 jaren tijd ! ! !
Dit was echter lang niet alles. Na enkele jaren kwamen een tweede herenteam,
de dames begonnen, jongens en meisjes zeventallen gingen spelen enz. enz. Nu
tien jaar, spelen wij reeds met 9 zeventallen: 3 dames, 3 heren, 2 meisjes en 1
jongens en de prestaties hiervan zijn zeer behoorlijk geworden, graag geziene
tegenstanders in KNZB en kringcompetities.
Het is toch wel eens goed dit te bedenken, en de enthousiaste leiders en spelers
uit die beginperiode te danken voor hun doorzetten en volhouden, ondanks alle
tegenslagen van de beginperiode. Maar enkele van deze personen zijn nu nog
actief in onze vereniging. Vele anderen leven echter nog steeds mee met het
"wel en wee" van hun club. De heren Captijn, H.Roozekrans en P. Turkenburg
zijn reeds eerzame huisvaders geworden. Frans Buschman nog altijd actief
voet-baller, maar tevens secretaris van TYBB. Cok Hoogewerf, de motor van
ons zustervereniging op athletiekgebied Holland enz.
Om dit feit te herdenken heeft de T.C. gemeend tot slot van ons zwemfeest op 9
October een polowedstrijd te moeten laten spelen van het 1939-zevental tegen
een jeugdploeg. Van enkele "oude rotten" zijn al toezeggingen voor dit feest
ontvangen. Wij hopen, dat weel oudgedienden, deze middag van. de partij
zullen zijn.
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IN HET VOLGENDE CLUBBLAD STOND VERMELD:    (1949)

Zoals in het vorige clubblad was gememoreerd, beoefende onze vereniging dit
jaar sinds l0 jaar het mooie waterpolospel. Dit feit werd herdacht in een
wedstrijd als slot van ons zwemfeest op Zondag 9 October j.l. Van de spelers in
de beginperiode waren de broers Piet en Gé Turkenburg, Cok Hoogewerf en
Leo Roozekrans direct voor het plan te vinden geweest. Oud voorzitter Gé
Captijn de motor in jaren 1938 tot 1941 was bereid om zelfs uit Rotterdam voor
dit feit over te komen, waarna mannen van de iets jongere generatie als Jan
Joosten en Jan Heezius het zevental completeerden. De exkeeper Frans
Buschmam., nu linksback in Tybb 1, was Zondag 2 October geblesseerd
geraakt. Hans Roozekrans kon door familieomstandigheden niet uit Zwolle weg
en van Joop Horbach zijn wij reeds lang het spoor bijster. Weet een der lezers
misschien, zijn huidige adres, bij voorbaat bedankt.
Zo startte dus "het" zevental in de volgende opstelling:

Jan Heezius
Gé Captijn Leo Roozekrans PietTurkenburg
Jan Joosten Gé Turkenburg Cok Hoogewerf.
De jeugdploeg die het hier tegen opnam was een combinatie van het le, 2e en
3e zevental. Het bestond uit:

Frans Wassenberg
Ton Veerman Hen Mes PietMes
Co Heerens André Duif Frans Lablans
Cok haalde als van ouds de bal na de ingooi en prompt volgden er enkele
aanvallen op de jeugdveste. Gé op midvoor "loeide" als in zijn beste jaren en.
vooral Jan op doel- die het later zwaar te verduren kreeg -was in zeer goede
vorm en timmerde meerdere schoten keurig uit zijn doel. Toch moest hij
zwichten toen een der achterspelers na opzwemmen niet tijdig genoeg
terugkeerde (0–1). Voor de rust kon Cok nog met een goed schot gelijkmaken
(1–1). Na de rust werd het tempo van de jeugd te snel voor de ouderen. Toch
mankeerde er ook aan de techniek en vooral tactiek van deze jeugd wel het een
en ander. Want ondanks vele kansen konden zij maar 2 X keeper Jan
verschalken, zodat het einde met 3–1 voor de jeugd kwam. Voor de ouderen en
niet te vergeten hun familie leden en bekenden was het een aardige herinnering
aan vroeger jaren.
Dat dit nog eens herhaald mag worden is de wens van velen en ook van Uw

Reporter.
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Eindelijk. Nu eens niet
zaterdags om zeven uur mijn
bed uit en donderdags
vroegen snel eten omdat ik
om half zeven in het
zwembad moet zijn. Lekker
uitsla-pen en rustig eten.
Lekker doen waar ik zelf zin
in heb; zes weken lang. Nu
eensniet de hele tijd lopen
schreeuwen omdat ze anders
toch niet luisteren. Nu eens
niet zeggen, je doet het
verkeerd, je moet het zo
doen. Nu eens niet Toch
zou ik het niet kunnen
missen en ben ik blij dat ik
na zes weken weer vroeg
mijn bed uit moet en snel
moet eten, ook al heb ik niet
altijd even veel zin. Nu maar
hopen dat ik alle namen nog
weet.

Jolande.

Kuikentjes van pompons.
Je hebt nodig: restje middel-dik
breigaren in wit en geel restjes rood
en geel vilt, I stukje stevig oranje
papier voor de pootjes, 2 zwarte
kop-speldjes en een naald en stevig
karton voor het maken van de
pompon.
Je gaat zo te werk: maak de
pompon voor elk kuikentje als
volgt: knip uit het stevige karton 2
cirkeltjes van 5 cm. doorsnede.
Maak de pompon volgens tekening
1 t/m 4 hierbij en doe dit met een
gele en witte draad in de naald.
Omwikkel de kartonnetjes zo vaak
mogelijk, zodat je mooie stevige
pomponnetjes krijgt. Knip de
pompon in de vorm van de
kuikentjes( daar waar de draad om
de pompon gewikkeld is komt de
nek). Knip dan de
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staart en de vleugeltjes uit
het gele vilt, het snaveltje
uit rood vilt en de pootjes
uit het oranje papier. De
patroontjes hiervan staan op
ware grootte hierbij. Plak d
staart, vleugeltjes en pootjes
op de pompon. Vouw het snaveltje
 dubbel en plak deze met de vouw
aan de voorkant van de kop en
prik voor de ogen de kopspelden
op de juiste plaats in de pompon.

Je kan ook van andere kleurtjes
 wol andere beestjes maken.
Leuk om een mobiel van te
maken of met kerst in de boom te hangen.

Veel succes Petra
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HARTELIJK GEFELICITEERD
Marlies, Paul en Marije van
Sijl, met de geboorte van
Casper.
Trudy en Tom Dekkers, met de
geboorte van Lex.
We wensen dat ze in gezond-
heid zullen opgroeien en la-
ter ook snelle zwemmers zullen worden.

FAMILIE - BERICHTEN. ‘58
Op 10 April j.l. zijn Ruud Muylaert en Truus Majoor die elkaar in
D.W.T. hebben gevonden, met elkaar in het huwelijk getreden. Ruud en
Truus, wij wenser jullie van harte proficiat en heel veel geluk in de
toekomst. Wij hopen, dat jullie nog lang de D.W.T.-kleuren in de
polowedstrijden hoog zullen houden.

Op 6 augustus zijn Bep Nelissen en Jaap Houtkamp, ons allen wel
bekend in het huwelijksbootje getreden.
Namens alle D.W.T. leden wensen wij hen veel geluk en een goede
vaart! ‘56
1981   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

‘58 Piet Mes en Anny Copina hebben de grote stap gezet. Op 8 Jan. J.l.
zijn zij in het huwelijksbootje gestapt. Beiden zijn in D.W.T. kringen
zeer bekend en zij nemen nog altijd actief deel aan de polowedstrijden.
Piet en An, hartelijk gefeliciteerd en veel geluk in de toekomst !

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 
‘49 De familie Zoom- Faase werd op 19 Augustus j.l. verblijdt met de
geboorte van een dochter. Bij het H. Doopsel ontving zij  de namen
Maria Bernadette. Zij noemen haar Marja. Penningmeester en
oudpenningmeesteresse onze hartelijk felicitaties ! ! !

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Wat heeft Dash nu met D.W.T. te
maken?
Leest U het artikel dat wij over-
genomen hebben uit de Zwem-
kroniek en alles zal U duidelijk
worden. Ook zult U begrijpen dat
wij hier graag aan meedoen. Als U
Dash gebruikt, geef dan a.u.b. de
lipjes mee aan Uw kinderen als zij
naar het zwembad gaan. Aan de
tafeltjes neemt men ze graag in
ontvangst. We zullen U op de hoogte
hou-den van de stand van zaken.
Hieronder volgt het artikel uit de
Zwemkroniek.
In samenwerking met het beken-de
zeeppoedermerk DASH heeft de
Nederlandse Sport Federatie een
promotie-campagne ontwikkeld voor
sportverenigingen.
In verband met de matigefinanciële
gesteldheid,
de toenemende belasting-druk en de
verhoging van hu-ren op
sportaccomodaties komen de
sportclubs voor steeds moeilijker
problemen te staan.DASH, dat als
topmerk in een tiental voorgaande
promoties

met o.a. Nederlandse Spoorwegen en
via de VVV's met dag-attracties
jaarlijks de aan-dacht vestigt op haar
product heeft nu een actie ontwikkeld
die naar twee kanten werkt.
a. Aandacht gericht naar het

product.
b. Hulp aan de Nederlandse

sportclubs.
De campagne is als volgt sa-
mengesteld. In de periode van1
september tot en met 1 december
1981 kan via zoon of dochter, buren
of vrienden bij elke sportvereniging,
dieaangesloten is bij de Nederlandse
Sport Federatie, worden gespaard. De
sportveren.-gingen kunnen de lipjes
met
een 2 kg Dash-koffer met een
minimum-aantal van 50 stuks en een
maximum van 5000 inleveren tegen f
2,-per lipje, hetgeen betekent dat de
sportclub minimaal f 100,- en
maximaal f 10.000,- kan verdienen.
Let wel, alleen de sport-club kan de
gespaarde lip-jes inleveren.
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Om U een indruk te geven:
DASH verkoopt ongeveer
350.000 pakken per maand, dus
ruim 1 miljoen pakken inde
actieperiode. Wanneer
alle lipjes worden ingeleverd dan
betekent dit dat DASH twee
miljoen gulden moet uitbetalen.
Voorts bestaat er voor de
individuele deelnemer de
mogelijkheid om tegen korting
een sportjack te kopen, nadere
informatie staat op het speciale
actie-pak.
De campagne wordt ondersteund
door de gebruikelijke
advertenties in dag- en
weekbladen en net materiaal als
displays, schapkaarten en
raambiljetten en een mailingnaar
de sport-verenigingen in
Nederland. Aangezien deze
campagne niet Indruist tegen de
totolotto-acquisitie, noch andere
zakengeweld aandoet bevelen
NSF en natuurlijk KNZB deze
"schone" actie van harte aan!
U begrijpt dat ook DWT zich
gaarne achter deze actie plaatst.
Vooral dit jubileum-jaar met al
z'n extra activiteiten kost veel
geld. Iets extra's is dan ook zeer
welkom.
Degene die de meeste lipjes
inlevert ontvangt als extra prijs,
van ons een DWT T-shirt.

Via dit clubblad heb ik U al eens iets
verteld over de resultaten van
besprekingen over samenwerking van
onze vereniging met D.W.R. Ik heb U
toen beloofd U tijdig te informeren als
er sprake zou zijn van ingrijpende
veranderingen.
Welnu, na een reeks gesprekken met
D.W.R. hebben wij te kennen gegeven
ons niet te willen over-haasten. Dit
betekende concreet dat wij pas in april
j.l. wilden gaan onderzoeken of er
sprake zou kunnen zijn van een
startgemeenschap voor de zwemploegen
van bei-de verenigingen. Kort na deze
uit-spraak hebben wij van D.W.R. een
brief ontvangen waarin deze vereniging
ons mededeelt dat haar bestuur besloten
had om de huidige samenwerking op het
gebied van zwemtraining niet voort te
zetten. Dit hield in dat het contract met
onze EN hun zwemtrainer niet kon
worden verlengd, maar dat iedere
verenigingweer als van ouds moest gaan
trachten een zo groot en zo sterk
mogelijke zwemploeg op te bouwen. wij
zijn er inmiddels in geslaagd om een
nieuwe trainer aan te trekken en de
training is op 22 augustus weer gestart.
We hopen snel enig resultaat hiervan te
bespeuren.
De conclusie van dit hele verhaal:
D.W.T. BLIJFT GEWOON D.W.T.

Ruud Muylaert
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DAT DOET JE GOED! !
Eindelijk is het dan zo ver, dat al onze militairen uit de Oost weer in
Holland zijn teruggekeerd. We mogen bovendien gunstig antwoorden,
wanneer wordt gevraagd: En zoeken deze mannen allen hun vereniging
weer op? eerlijk gezegd hebben wij ons deze vraag al een paar maal
gesteld. En nu, nu zijn ze er allemaal weer en stuk voor stuk zien we ze
weer verschijnen in het Sportfondsenbad of a aan de Kleverlaan. De
meesten dobberen al weer lustig mee en hebben er zelfs alweer een halve
of hele zomercompetitie opzitten. En zo wilden wij ze weer terug zien.
Terug in ons midden, in onze grote DWT-familie Mannen, allen
nogmaals een hartelijk welkom. Helpt DWT verder
en hoger op want eerlijk gezegd hebben wij jullie gezicht, maar tevens
jullie kracht en handigheid in het water gemist, En wat mij persoonlijk
goed heeft gedaan? Zaterdagavond 19 Augustus was het rustig in het
Sport-
Het eerste heren speelde haar beslissings wedstrijd in Sloten. En wie
zagen we daar voor dat doel? Het waren: Piet Lieth, Mart van Gemert,
Guus Klein, Herman Lok. En het was verduiveld jammer, dat Fans en
Boy in Sloten hun partijtje moesten spelen en dat Niek (natuurlijk) als
supporter meeging, anders hadden wij ons DWT-Indie-zevental bij
elkaar gehad! Zoiets doet je goed. En daarom hoopt het bestuur en alle
leden, dat jullie je weer thuis gaat voelen bij ons. En dan wil ik voor de
laatste maal eerlijk zijn in dit stukje: Wij kunnen jullie best gebruiken!
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DE PAKJES ZIJN VERZONDEN. (1950)

Voor onze militairen hielden, wij op de laatste feestavond een kleine loterij,
welke een aardig bedrag opleverde. Wij konden dan ook verzenden aan Piet,.
Boy, Fons, Mart en Guus. Ieder twintig pakjes cigaretten, een rolfilm en het
boekje "Ronden, de Trof'eo d'ltalia". Het bestuur van de Watertrappers dankt,
namens de militairen allen, die meegeholpen hebben aan dit succes.

VAN CLUBLIEFDE GESPROKEN! (1950)

Onze gewezen keeper van, het eerste Wim Tuyp vaart, zoals velen bekend, aan
boord van de Oranje. Op Woensdagnacht 4 Januari viel dit schip de haven van
IJmuiden binnen voor een zeer kort verblijf van 6 dagen. Donderdagavond was
Wim echter al present op onze eerste cursusavond bij Brinkmann. Hij kan. zijn
oude vrienden ( en vriendinnen !) nog niet vergeten.
Een ander voorbeeld is Ton Bleeker. Deze snel opgekomen school-
slagzwemmer woont in Halfweg. Voor ieder oefenuur of wedstrijd komt hij
even per fiets naar Haarlem. Ongeveer 10 k.m. heem en een gelijk aantal terug.

HULDE VOOR DERGELIJKE CLUBLEDEN!!!!
-o-o-o-o-o-o-o-

Mej. Cok Somera - speelster van ons eerste en uurleidster van ons tweede
meisjesuur op Vrijdag - heeft zoals bekend een, scooter ongeluk gehad. Het is
uiteindelijk allemaal nog goed afgelopen. Doch het zal nog wel enkele
maanden duren voor wij Cok op een, van onze oefenuren zullen zien. Wanneer
zij kan zwemmen is helemaal nog niet te zeggen. Dezer dagen gaat het gips van
haar been af en dan gaat het stapje voor stapje weer vooruit. Cok sterkte, het
zal voor jouw bewegelijke type niet meevallen om lang stil te zitten. Dat zal
toch nog wel even moeten.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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In onze vereniging is het niet gebruikelijk
om pluimen uit te delenEen functie is een taak,
die men geheel vrijwillig op zich heeft genomen
en. die men dan ook moet volbrengen!
Dat in dit feestnummer toch een figuur extra 'in het zonnetje gezet moet
worden, zal ieder DWT–lid, die iets langer meeloopt, kunnen begrijpen.
Het is de Heer Senden, sinds begin 1950 onze voorzitter, doch vanaf de
oprichting in 1930 tot aan 1950 algemeen secretaris van onze vereniging.
Zoals in het stukje "Uit d'oude doos' achter in dit nummer gememomeerd
wordt, kende vooral St.Bavco ups, maar speciaal downs! Er zijn
momenten geweest, dat er nog maar enkele trouwe leden over waren.
maar steeds was het de Heer Senden, die nieuwe contacten wisten aan te
knopen, om de vereniging nieuw leven in te blazen. Na eenpaar slechte
winter eizoenen in Stoop nog was er een tekort van meerdere honderden
guldens in die tijd een heel bedrag-en weer was het de Heer Senden, die
het benodigde voorschoot. Pas vele  jaren later kon het toenmalige
V.O.Z. de schuld terugbetalen !
Bij de vele bestuurswijzigingen, die gedurende de 20 jaar nodig waren,
bleef de Heer Senden op de hem zo goed toevertrouwde secretarieplaats
zitten. Vooral toen na de oorlog een landelijke taak in de wandelsport
steeds zwaarder ging drukken meende de Heer Senden te moeten
bedanken. God zij dank kwam het niet zo verwant wie had dan de vuile
was bij DWT moeten doen? Meesterlijk diplomaat als hij is wist hij de
interne moeilijkheden altijd goed op te lossen.
Momenteel ligt hij ziek te bed. Vanaf dit ziekbed schreef hij o.m.zijn
artikel voor dit clubblad. Wij hopen, dat het hem gegeven mag zijn weer
spoedig op te knappen en hem op 21 Januari a.s. met D.W.T. te kunnen
huldigen. Want dan zal het pas een waar feest zijn.Want als er één in
onze vereniging, die het verdiend heeft, dan is het onze Heer Senden
wel. Spoedige beterschap, voorzitter, namens al Uw leden.
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De pers en propagandacommissie is een instelling, die dikwijls met goede
ideeën naar voren komt. Ideeën, waardoor DWT meer bekend wordt in
Haarlem en ideeën, waardoor DWT niet alleen een vereniging blijft, waarvan
de leden: alleen zwemmen of dat proberen te doen, maar ook een vrienden-
vereniging !
Zo ontstond er enige tijd geleden een in de wandeling het plan"PING PONG"
genoemd.
De opzet hiervan was een tafeltennisavond te organiseren. Wij moeten zeggen,
dat het succes van deze avond het bestaan van de commissie weer eens ten
volle heeft gerechtvaardigd, want zowel de organisatie als de gezelligheid
waren in één woord: af!
Door een goed opgezette competitie ontbrak de goede wedstrijdgeest niet. Een
ieder kreeg volop gelegenheid zijn kunnen te tonen. Het blijft nu. eenmaal een
feit, dat er virtuozen zijn: mensen, die de bal een vaart geven, als een kogel uit
een snelvuurkanon.
Over snelvuurkanon gesproken: Het was opvallend dat het ex-leger (Fans en
Niek Roozekrans) tot de uitblinkers behoorden.
Er werd gefluisterd, dat zij die ping-pong-kunst in Indonesië opdeden. Als dat
zo is, dan hebben zij bewezen, dat zij daar niet helemaal voor niets zijn
geweest.
Ook de dames hebben zich prachtig geroerd.
Sommige dames vonden het jammer, dat zij te vaak met de bal het netje
hebben geroerd, want dan verloren zij punten en tegelijk met de punten, ook de
kans op de prijzen, die voor de 4 beste speelsters waren uitgeloofd.
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Een van de hoogtepunten in de competitie was de match:
Henny Turkenburg - Leo Roozekrans.

Henny sloeg ( tegen het balletje natuurlijk ) of haar leven er van afhing. Maar
helaas Leo eiste de overwinning op. Uitslag:
11-21 en 10-21.

Na deze spannende match werden de finales gespeeld. Bij de dames kwamen
tegen elkaar uit:
Bep Nelissen -Tiny van Assema. Uitslag: 4-21 en 5-21.
Fons en Ben Roozekrans kampten in de herenafdeling om de eerste en tweede
plaats.
Fons werd kampioen, want hij versloeg zijn broer met 21-18 en
21-13.
De eindstand werd:
Dames: Heren:
1e.Tny van Assema 1e.Fons Roozekrans
2e.Bep Nelissen 2e.Ben Roozekrans
3e.Afra van Assema 3e.Guus Blom
4e.Ria Nelissen 4e.Niek Roozekrans,
Na de prijsuitreiking, of liever gezegd prijsuitzoeking, werd de pers en
propagandacommissie bedankt door Leo Roozekrans en hij hoopte, dat zoiets
nog eens herhaald zal worden.
De pers en propagandacommissie kan op een geslaagde avond terug zien !

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

BERICHTEN UIT HET BUITENLAND. ( 1958)
Van Georg Westerman kregen we een leuke brief. Niets schijnt hem te deren in
Nieuw Guinea. We geloven ook best, dat hij er van maakt, wat er van te maken
valt. Hij vindt o.a. dat ons le dameszevental meer moet vechten voor de winst!
Ik geef het hierbij dan maar door.
Ook vroeg hij, wie voor hem in het eerste zevental is opgesteld. We hebben
hem teruggeschreven, dat niemand voor hem in de plaats is gekomen. Dat was
niet nodig !
Voor belangstellenden volgt hier ook zijn. adres:
Marm. G.J.M. Westerman. nr. 102  743  3e impel.
SORONG. Nieuw Guinea.
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Het is weer voorbij. Het was geweldig, enorm, grandioos! Nog nooit
eerder beleefd. Wat een mensen, wat een water, wat een hitte! En wat
een geschreeuw! Waar ik het over heb? Het D.W.T. Jubileum natuurlijk.
Zit ik te stamelen? Ja, dat kan wel. Na zo'n feestavond ben je toch
nietmeer helemaal zuiver. Kunt U me niet volgen? Wel ik ben naar de
feestavond van D.W.T. geweest. Reuze gezellig! Weet U nog, onze
voorzitter, anders zo'n statige voorname persoonlijkheid, werd gewoon
even door een paar "stevige jongens"op de schouders genomen. Wat een
spontaniteit! D.W.T. op z' n best!
Daar zit ik nu, uit gefeest. Moe dromerigen een beetje hoofdpijn. Waar
zou dat van komen? Het zal toch wel niet van die koffie zijn. Nee, dat
kan niet ik heb vanavond geeneens koffie gehad. Nu ja, misschien is die
prikkellimonade me niet zo goed bevallen.
D.W.T. 25 jaar! Je hoorde de hele dag niets anders. Op naar de volgende
25 jaar...."had een van de vele sprekers in z'n speach gezegd. De
volgende vijfen-twintig jaar?
Hoe zal het dan zijn? Hoe oud ben ik dan ? Tjonge zo oud al? Wat een
leeftijd! Wat een "ouwe bokt'. Beslisteen. goeie huisvader! Hoeveel
kinderen heb ik nu? 0 ja, vier. Mijn oudste dochter zit ook al in de
zwemclub, samen met haar jongere broertje.
Ja, en ze zwemt vast niet gek, hoor. Voor haar leeftijd is ze zelfs zeer
goed. Ze is pas 16, moet U weten. En waterpolo speelt ze ook. Laatst in
die wedstrijd om het afdelingskampioenschap maakte ze nog wel het
enige doelpunt van de wedstrijd.
Daar heb ik eigenlijk zelf ook aan meegeholpen; ik riep toch
immers:"Zwemmen! ! !" En ze zwom. Het was ook het enig juiste, dat je
in zo'n spelmoment moet doen. Ja, dat ziet ze zelf nog niet. Goed, dat
haar vader vroeger zelf ook polode!
En nu bestaat D.W.T. al weer 50 jaar. Verschrikkelijk, wat gaat die tijd
snel. Het is net of het 25-jarigbestaan pas achter de rug is!
M'n dochter moest natuurlijk ook weer meedoen, dat begrijpt U. En 's
avonds naar de feestavond! Ze vroeg nog aan me of ik ook twee kaarten
moest hebben.



25

Wat een vraag! Ik, als oud-D.W.T.-lid en dan niet naar de feestavond!
Neen, dat kan niet!'
Leuk al die oude kennissen weer eens te zien, waar je vroeger mee
gespeeld hebt.
Wat zullen er weer een herinneringe opgehaald worden! Aan sterke
verhalen zal het beslist niet ontbreken.
Ik heb gehoord dat buiten het tegenwoordig bestuur, ook het oude, dat
van 25 jaar terug zal aanwezig zijn. Wat zullen die lui veranderd zijn
zeg!
Bekende gezichten, maar de namen, nee allemaal vergeten.
“Wie is dat toch ook weer?” Vraag ik aan een oude sportvriend van me,
die naast me zit. "Die daar met die lorgnet en dat witte sikje?"
"Nou, dat is mijnheer...! "is het antwoord. ! Verroest die is ook
veranderd!"
Nu gaan we een promenade houden. Echt gezellig. Vroeger zongen ze
dan: "Bij ons in de Jordaan!" Nu zingen ze wat anders. Ik kon het niet
maar ik neurie maar wat mee. Ook nu gaat de voorzitter op de schouders.
Net als toen.

Nu zet de band weer een vrolijk stukje muziek in. Wat voor muziek, ik
weet het niet.
De jongelui zijn al op de dansvloer. Er wordt een soort negerdans
uitgevoerd. Zeker modern. Daar danst mijn dochter ook.
HÉ, zeker haar eerste vriendje! Mijn vrouw en ik kijken elkaar eens aan.
Dan spelen ze een wals. Ja, dat kan ik ook nog wel. En daar zwieren we
dan. Op muziek van Johan Straus.
Nu zitten de jongelui aan de kant. Zo dansen geen wals "Te ouderwets!
", zegt m'n dochter. Ja, Ja, C'est lavie!
De klok slaat half drie. Moeizaam sleep ik me naar m'n bed en ik ben al
gauw in gedroomd.

Mijmeraar
- - - - - - - - -

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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MAANDAGAVOND MIJMERINGEN

Als leek weet je natuurlijk niet alles; en van wat je weet, weet je het dan
weer niet precies, of het komt van verdacht betrouwbare bron.
Enfin, zo gaat het nu eenmaal met een leek, en dus ook met mij.
Nu hoorde ik onlangs van een der Bestuurderen van DWT dat het
exclusieve maandagavonduur wel wat zorger baart. En ik, onnozele leek,
wetend dat geen ervaring zo goed is als eigen ervaring, 'bedacht dat ik
dat maar eens een paar keer moest gaan bekijken.
En zie hier de gang van zaken tijdens de pas opnieuwbegonnen
winter-polo-training.
Bij de officiele aanvang zijn zowaar 10 á 12 heren (keurig!) edoch, waar
zijn de dames. Ah, daar zie ik al één, en nog één, en ... dan niet een meer.
De training vangt aan, nog slechts twee dames. De training is een
kwartier oud en zie onder de gloeiend hete douches vandaan verschijnen
enkele dames figuren. De training is ongeveer ten einde en zie dan:
er zijn bijna meer dames dan heren.
Conclusie van de leek: de maandagavond is voor de dames niet om te
trainen, doch om te douchen (poetsen of schrobben) zo U wilt.
Wee de simpele van geest onder de Bestuurderen van DWT die dacht dat
dames op een dergelijk kostbaar (ja!) uur niets anders deden dan trainen
hij komt bedrogen uit.
Helaas voor ons echter is daarbij het feit, dat Sportfondsenbaden te
weinig gesubsidieerd worden en dus te weinig of geen winst kunnen
maken.
Gevolg hiervan is blijkbaar, dat er dan zwaar op de brandstof bezuinigd
wordt.
Ik weet zeker dat dames of heren, die op zulke "koude" avonden met
dode vingers in het Sportfondsen water staan veel harder en met plezier
trainen als het wat beter was uit te houden in dat water. Helaas moeten
Sportfondsenbad directeuren te veel naar sluitende rekeningen kijken.
Helaas ook - de hand in eigen boezem stekend -
laat het vele dames koud of de damesploegen de goede reputatie en
kracht kunnen blijven handhaven.

Leek.
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Geachte Redacteur,

Het spijt me, dat ik het U moet zeggen, maar ik moet U toch op een
grove tekortkoming wijzen, zo niet een
onbeschaamde belediging.
Met verbazing heb ik in "DE WATERDROPPELS" van april gelezen,
dat wij, meisjes van de kunstzwemgroep worden betiteld met "dat grut".
Dat men ons in de 'Sportparade zo noemt is nog tot daar aan toe, maar
dat deze woorden ook in ons eigen cluborgaan gebezigd worden, dat
loopt toch de spuigaten uit.
De ondertekening 'R.v.D." onder dit artikel neemt niet Weg, dat U
verantwoordelijk bent voor de inhoud van ons blad, dus ook voor dit
stukje.
Ik wil U erop wijzen, dat wij ouderen, ook in wedstrijden uitkomen en
zo de kleuren van D.W.T. mee helpen hoog houden, wat voor een totale
overwinning doorslaggevend kan zijn. Zo, nu heb ik mijn hart eens
gelucht; ik was werkelijk woedend toen ik het artikeltje las. Ik hoop, dat
U ons in het volgende clubblad zult rehabiliteren door deze hele brief er
in op te nemen.
En nu ga ik weer gauw aan m'n huiswerk, want ik heb nog veel te doen
voor morgen.

(was getekend . . NN . . . .)
P.S. Wilt U mijn naam er niet bij vermelden?

Antwoord: De redacteur buigt deemoedig zijn hoofd en slaat zijn
ogen berouwvol neer, terwijl hij mompelt. "Ik zal het
niet meer doen, ik zal het niet meer doen' en hij klopt
zich daarbij schuldbewust op de borst.
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WIST U DAT?
'50
dat de tafeltennisavond zo goed geslaagd is?
dat wij dit meer gaan doen?
dat het duo Henny—Leo "klasse" speelde ?
dat onze “tropenleden” zo goed als allemaal weer thuis zijn?
dat de fietsclub " het rotte eitje" weer eens op stap is geweest?
dat dit maal Leiden visa versa werd genomen ?
dat Joop de hand aan het bier heeft geslagen ?
dat dit volgens hem tegen dooie vingers is ?

'54
dat we weer in Utrecht zijn geweest ?
dat boven ieders verwachting het water heerlijk was ?
dat sommige verenigingen ons niet eens 3 uur slaap gunden ?
dat Frans ondanks dat beetje slaap, er op stond vroeg op te staan en toen als

handelsreiziger vermomd, in de richting van het stadion'. verdween ?
dat Leny daarom ook al zo vroeg uit de veren moest
dat de meisjes toen begrijpend hun ogen "dicht" hebben gedaan ?
dat Guus 3 juni j.l. op stel en sprong naar Canada vertrok ?
dat hij ons niet tijdig heeft ingelicht en we het hem zeer kwalijk nemen,

maar....
dat we hem ondanks dit feit dan toch het allerbeste wensen in zijn nieuwe

vaderland ?
dat Hen. en Rep midden in den Haag ruzie stonden te maken over het feit of

ze nu in het bad aan de Mauritskade of in de Regentes moesten spelen. ?
dat Cok en Ria zo gelukkig waren in, een oudemannetjeshuis te mogen

slapen in Enschede ?
dat zij echter niet te best geslapen hebben, omdat zij steeds werden geplaagd

door nachtuiltjes ?

'59
dat  er op de heenreis naar Arnhem een "zieke" was ?
dat  Ton op deze reis zangzaad gegeten had ?
dat  Leo op de terugreis van Arnhem slaap had?
dat  Gonnie bij uitwedstrijden aan een chronisch ziekte lijdt ?
dat  de tweelingbroers Lok soms niet elkaar kennen ?
dat  zij, dan niet meer weten wie er op het doel lag en wie achter speelde ?
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1981

balspelen
Heel vaak zien we jullie in het
water met een bal gooien (soms
wel erg hard) Hieronder staan
enkele leuke spelletjes die je
met z'n tweeën kunt doen.
Leuker is als je wedstrijd doet
met een ander tweetal.

1. Ploemelen.
Jantje gaat met gespreide benen
staan en Keesie duikt er met de
bal onderdoor. Boven gekomen
geeft Kees de bal aan Jan en
duikt Jan onder Kees zijn benen
door.

2. Hapsen.
Breng de bal samen naar de
overkant met de handen op het
hoofd. De bal dus tussen twee
ruggen, buiken of hoofden.

3. Feubelen.
Marietje gooit de bal recht
omhoog en duikt snel weg. Als
Jetje de bal snel gevangen heeft,
schreeuwt ze floeps en moet
Marietje stoppen. Tel de passen
die Marietje verwijderd is. Dit
spel kan je ook met meer doen.

4. Boepsen.
Om beurten koppen Hein en
Klaas de bal. Er moet direct
worden terug gekopt, of
loodrecht opgegooid gevolgd
door koppen. Gaat de bal over
de achter grens dan is dit 1 punt
voor de aanvaller. De achter
grens is een kant of een lijn.

5. Tuikelen.
Truusje gooit de bal weg en
samen probeer je de bal te
pakken. Wie het eerst de bal
aantikt mag weer gooien De bal
moet minstens 3 meter
weggegooid worden. Wie kan
dit het meest achter elkaar.
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Volleybaltoernooi DWT

Zaterdag 16 mei was er een
volleybaltoernooi georganiseerd
door DWT. Ongeveer 14 teams
(jongens, meisjes, dames en
heren) hadden zich voor dit
toernooi ingeschreven. In
tegenstelling tot vorig jaar was
het nu niet in de Spaarnehal,
maar in de Beijneshal, vlak bij
het Station. De kosten per team
waren f25,-. Maar dat was het
wel waard. De deelnemende
verenigingen waren Njord KZC
en natuurlijk DWT.
We moesten 6 wedstrijden
spelen, waarvan we er 3
verloren, maar ook 3 wonnen.
We hadden geen coach maar
deze hadden we ook niet nodig.

Er was één team met
een coach, maar deze heeft met
zijn team geen één wedstrijd
gewonnen. Om half zes was de
uitslag bekend. Eerste bij de
meisjes was Njord, bij de dames
KZC, bij de jongens DWT en
ook bij de heren DWT. De
eerste prijs was een lekkere
taart. Om kwart voor 6 was alles
op en gingen we huiswaarts. 's
Avonds zou er een groot feest
zijn in de Eenhoorn in
Schalkwijk, maar dit ging niet
door. Erg jammer maar ik hoop
dat het feest alsnog een andere
keer georganiseerd zal worden.

Jolande
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vorig jaar ook zagen. We rijden door
een prachtig landschap heen. Dan is
het wel te merken dat iedereen er zin
in heeft naar Duitsland te gaan
zwemmen. Om 10 voor 10 staan we
bij de grens. Eerst lijkt het erop dat we
zo door mogen rijden maar toen ze ons
busje zagen moesten we opeens stop-
pen. Na een hele strenge controle
mogen we toch door rijden Voor
sommigen gaat het te lang duren zoals
Remon en Caroline. José zegt dat het
wel te merken is dat we in Duitsland
rijden allemaal dure auto's.
Sommigen beginnen al zenuwachtig te
worden en beginnen allerlei vragen te
stellen over de gezinnen. In Bentheim
gaven we een leuk Duits meisje geen
voorrang. Om half 11 gaan we liedjes
zingen

Nu komt er flink de stemming in. Om
11 uur rijden we Osnabrück binnen en
natuurlijk weer de weg kwijt. Opeens
stoppen we bij het station waar we de
weg vragen aan een buschauffeur. Om
half 12 kwamen we aan bij het zwem-
bad waar Jeroen werd afgeleverd bij
een gezin en daarna is de rest doorge-
reden naar een parkeerplaats waar
allemaal mensen stonden te wachten.

In Duitsland bij een gezin.
Om half 12 kwamen we aan op de
parkeerplaats. Er stonden een heleboel
mensen te wachten. Iedereen werd
apart geroepen en de eerste kennis-
making was er al in het gebaar van een
hand geven, ik ging bij Andrea

Alwes.
Nadat iedereen zo'n beetje was
ingedeeld, riep Andrea of ik mee
ging.
We gingen met z'n zessen weg want
Remon en Johan waren er ook met
hun gastgezin.
We dachten eerst dat we met z'n
drieën bij elkaar waren, maar dat
was niet zo. Ik ging verder met
Andrea, we spraken engels want
Duits heb ik niet op school. Het
eerste wat ze vroeg was hoe oud ik
was. Toen we bij haar thuis waren,
maakte ik kennis met haar moeder,
en liet ze me de kamer zien waar ik
zou slapen.
Daarna gingen we eten, het
was ondertussen al twaalf uur. Wat
we daar te eten kregen was
ongelooflijk met aardappelen.
Achter me hingen een heleboel
schedels van herten. Ik vroeg in het
engels of hij ze zelf geschoten had.
Nou dat had hij en ik kreeg meteen
te zien waarmee hij dat deed. In een
kast stonden verschillende buksen.
Om één uur gingen we naar het
zwembad waar de wedstrijden
georganiseerd werden. Nou daar
werd niet zo best gezwommen want
iedereen had net gegeten. Om 7 uur
kwamen we weer thuis. Toen pakte
Andrea geld en gingen we naar een
patatzaak. Waar we patat en een of
ander lekker stokje met vlees haalde
Om 8 uur gingen we naar een feest.
Het was niet zo leuk
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Weekoverzicht Zwemuren DWT

POLO

CENTRUM
ZONDAG 12.00 - 13.00 uur Training voor de damesselectie

13.00 - 14.00 uur Training voor de aspiranten +Heren 3
en Dames 2

Iedere laatste Zondag van de maand is er geen training
Dit alles in het Sportf.b.Baan

DINSDAG 21.15 - 22.15 uur Training voor veteranen + H3 - D2
en iedereen die zin heeft. In het
Sportf.b.Baan eens in de twee weken
te beginnen 9 September.

VRIJDAG 19.20 - 20.15 uur Training voor de aspiranten en de
pupillen.

PLANEET
MAANDAG 22.00 - 23.00 uur Training voor de herenselectie In de

Planeet.
Woensdag  18.30 - 19.30 uur Training voor de herenselectie, en de

damesselectie In de Planeet.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Dick Vink, telefonisch
bereikbaar onder nr. 371274 of in één van de hierboven genoemde
zwembaden.
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WEDSTRIJD

PLANEET
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, en VRIJDAGOCHTEND van
6.00 - 7.00 uur

SCHALKWIJK
MAANDAG, DINSDAG, en DONDERDAGAVOND
17.30 - 18.30 uur

CENTRUM
MAANDAG, WOENSDAG, en DONDERDAGOCHTEND
6.00 - 7.00 uur
7.00 - 8.00 uur ZATERDAGOCHTEND

LES
SCHALKWIJK
DONDERDAGAVOND
18.30 - 19.30 uur Diploma A en B
19.30 - 20.30 uur Vaardigheidsdiploma's kunstzwemmen, en

wedstrijdzwemmen.

CENTRUM
VRIJDAGAVOND
17.30 - 18.25 uur Diploma A en B Vaardigheidsdiploma's en tevens

wedstrijdzwemmen.

PLANEET
ZATERDAGOCHTEND
8.00 - 9.00 uur Diploma A
9.00 - 10.00 uur Diploma B, en zwemvaardigheid
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DWT Internationaal

Zwemmers DWT in Duitsland.
Ten eerste: Stricker was natuurlijk
weer te laat. Nadat we eerst de bus
op allerlei mogelijke manieren
hadden getest en voor een tientje
werden opgelicht door meneer
Leurs, vertrokken we richting
Duitsland. Het was 5 voor 7 toen.
Toen we door de Bijlmer reden
was het 10 voor 1/2 8. Toen we
langs een meer reden, werd er
ruzie gemaakt welk meer het was,
het Naardermeer of Ijselmeer. Nu
zijn we er nog niet achter welk
meer het was. Langzamerhand
hebben Gerard en Paul al heel wat
vrachtauto's gezien Scania enzo.
We gaan nu in een lekker vaartje
naar Duitsland, maar aangezien er 
nog al keel kuilen in de weg zitten
hebben we allemaal de
rol-beroerte. Na een tijd zit Gerard
te zeuren of we bij zijn moeder
langsgaan die vlakbij op een
camping zit. Maar we stoppen niet.
Onze bus rijdt als middelste
want voor ons zit mevr. Sellus en
achter ons Fred. Het is nog niet
zonnig buiten maar dat zal nog wel
komen hopen wij. We zitten dit
jaar ruimer in de bus dan vorig
jaar.
Paul zat net weer te vervelen, maar

nu is hij weer zoet en lief.
Onderussen wordt het al wat
drukker op de weg en de mensen
die ons inhalen, kijken ons met
bange ogen aan. Het is nu 8.15
uur en we zitten in de buurt van
Hoevelaken. Caroline probeert
haar agressie af te reageren
omdatze nodig naar de wc moet.
Jeroen zit nog steeds in de
kattebak. Onderwijl wordt er
Nog wat van plaats gewisseld.
Caroline blijft maar eten. Opeens
komt Fred keihard voorbij rijden
en wil naar een parkeerplaats;
maar wij rijden gewoon door. Bij
de volgende parkeerplaats stopt
iedereen. Er is een restaurant
waar iedereen naar de wc kan. na
een half uurtje vertrekken we
weer. Nu zitten we met 9
mensenin de bus. Monique is er
bij gekomen. Jose zegt wie als
eerste een Duitse plaatsnaam ziet
een glas drinken krijgt. 4 km.
verder ziet men. Leurs als eerste
een Duitse plats naam. José is
een pilsje kwijt. Osnabruck staat
al op de borden, volgens mevr.
Sellus ong. 180 km. Iedereen is
nu rustig, ze zitten wat Engels en
Duits te praten. We zien hier
allemaal dingen die we
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maar we hebben toch nog lol
gehad. Om 10 uur werden we
afgehaald en om 11 uur sliep ik
daar. We hadden afgesproken dat
we de volgende morgen om 10
uur zouden zwemmen. De
volgende dag regende het buiten.
maar de temperatuur was lekker.
Toen ik binnen kwam zat Jeroen
Pruim aan een tafel te eten, hij
had erge honger. We konden
gratis zwemmen, dat was heerlijk.
Na het eten gingen we douchen en
daar hebben we gelachen Jeroen
en ik hebben een T-shirt geruild.
Daarna gingen we naar het huis
van Andrea en heb ik mijn spul en
gepakt en nog een keer lekker
gegeten.
Toen we weg gingen heb ik haar
vader en moeder een cadeautje
gegeven en hartelijk bedankt. We
zijn op de fiets naar de
verzamelplaats gegaan. Het
duurde nogal even voordat we
vertrokken, maar eindelijk nog
even de hand schudden en daar
vertrokken we met luid getoeter.

Paul Stricker. 
De terugweg.

Het is 13.15 uur. We vertrekken.
uit Osnabrück. Iedereen zwaait
totdat we de gastouders niet meer
zien. Dan breekt de hel los. Je
hoort de sterkste verhalen.
Jeroen en Paul hebben ook iets

leuks beleefd. Ze waren onder de
damesdouches gegaan en toen
door de badman weg gehaald.
Nadat we een half uurtje gereden
hadden Werd het wat rustiger. Het
is nu kwart over 2 en iedereen is
nog wakker, bij Fred in de bus
slaapt iedereen bijna We zijn nu
in de stad Bedtheim, dit is een
zuster-stad van Assen.
De jongens achterin beginnen
allemaal liedjes te zingen. In de
eerste auto hangt een mascotte die
door mevr. Nijemanting gemaakt
is. Om half drie passeren we de
grens en Fred wil stoppen bij een
café maar we rijden gewoon door.
Om drie uur stoppen we bij een
toilet.
Er werd daar ook ijs verkocht
Monique heeft 6 ijsjes opgegeten,
net een vrieskist. Om half 4
vertrekken we richting Hengelo.
In de auto is het een beetje stil
iedereen luistert haar de Radio.
De schrijver zit terug te denken
aan het gezin bij wie hij was. In
Hengelo moesten we veel
wachten voor rode stoplichten.
Gerard heeft een agenda
gevonden waar geen disco in
staat, maar zeker wel vrachtauto's.
De schrijver zal uitleggen waarom
er soms dingen dubbel instaan.
dat komt omdat ieder een om de
beurt een stukje schrijft
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José heeft een duits blad waar 2
posters in staan die ze verkoopt
aan degene die ze wil hebben.
We rijden nu langs de Veluwe
Het wordt hier een stuk drukker.
We besluiten om even de benen
de strekken. We hebben weer
papier gehad van René. Bij deze
stopplaats hebben de meesten hun
korte broek aangedaan, want het
is hier warm. In de auto is het erg
warm Gerard, Jeroen en Paul
hadden gevoetbald op de
rust-plaats en hebben het nu erg
warm. José geeft iedereen wat
appelsap. Na het drinken gaan we
weer verder met zingen. Na 117
keer 'potje met vet' zijn we
gestopt.
Er zijn nog een paar leuke liedjes
op de radio en iedereen zingt mee.
Om 6 uur rijden we door de
Bijlmer, geen file. Het is kwart
over 6 we zien in de verte de PTT
toren al. Om half zeven komen
we bij het zwembad waar de
vaders en moeders al staan te
wachten.

Meneer Leurs,Remon v.d.Velde,
Caroline de Rooij, Karin
Nijemanting, José Zwaneveld,
Jeroen Pruim, Gerard Jordaan en
Paul Stricker.

Geachte toto/lotto speler/ster.

Da vakanties zitten er weer op, en
een nieuw toto/lotto seizoenmaakt
zijn opwachting. Helaas zijn er
van de zijde van de nationale
sporttotalisator verregaande
wijzigingen ingevoerd.
De oude vertrouwde zegels zijn
uit de roulatie genomen, hiervoor
in de plaats zijn stempel machines
gekomen. Alle formulieren gaan
met ingang van september (nr.36)
door de computer, hetgeen nogal
wat konsekwenties ook en vooral
voor de verenigingen met zich
meebrengt. Doch niet alleen voor
hen, ook voor u zijn er zeer
belangrijke wijzigingen.
Kon in het verleden een verkeerd
ingevuld rijtje, opgelost worden
door een haal hierdoor, vanaf
heden is dit absoluut onmogelijk
geworden.
Immers alles gaat zoals gezegd
door de computer, en deze
registreert alles, wat op het
formulier beschreven is, ook dus
die "haal".
Een kruisje wat zijn hokje te
buiten gaat en al is het nog maar
zo klein in een ander vakje
uitmondt, maakt het formulier al
ongeldig. 
Reden de computer reageert
hierop.
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Prijzen tussen de f 5.-- en de f
60.-- worden in het vervolgNIET
meer middels een cheque
uitbetaald, doch door de
vereniging bij wie u speelt.
Enkele nuttige tips in uw
voordeel, lijken ons daarom
bijzonder op zijn plaats.
Plaats de kruisjes zeer zorgvuldig
binnen de vakjes.
Kruis niet meer dan 6 vakjes per
kolom aan (lotto)
Heeft U een fout gemaakt, neem
een nieuw formulier en vul
opnieuw in.
Indien uw formulier door de
stempelmachine is geweest, en er
blijkt achteraf een fout in te
zitten, geef dit dan voor vrijdag
door, aan degene die uw formulier
innam.

Bij kolommen met meer dan 6
ingevuld kruisjes, vervallen de
cijfers u heeft dus geen enkel
recht meer op een prijs.

Wij spreken da hoop uit, dat u een
zeer gelukkig seizoen tegemoet
mag treden, en indien u zich aan
boven vermelde regels houdt, kan
er waarachtig weinig fout gaan.
Met vriendelijke groet namens de
Lotto/toto commissie van
D.W.T.
Mevr. A. tricker
Harmenjansweg 129a,
telf. 31 21 00
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UUR 'U'

Een uur voor U
Om te trimzwemmen
Om te leszwemmen 
Om te vrijzwemmen

OP DE VRIJDAGAVOND
in 't Sportfondsenbad Frederikspark
van 21.15 uur tot 22.15 uur
Altijd reuze gezellig met
Toon,Theo,Bas,Leida,Dini,Wil
en nog vele anderen.

HEERLIJK ONTSPANNEN

Hete douche na
doe het gewoon

Kom eens een keer meezwemmer
Zwemmen is nog steeds zalig
Niet zwemmen....(ach U weet
wel).
TOT VRIJDAG.
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1960-65

Tot dusver zou U, beste lezer en lezerin, ook niet veel moeite gehad hebben
met de "historie van D.W.T." Je zegt gewoon: "30 JAAR D.W.T." Maar dan
vrienden! Enfin ik zal het proberen. Een voordeel is, dat de ruimte, welke mij
voor dit artikel is toebedeeld, veel te gering is. Dertig jaar geschiedenis vraagt
nu eenmaal meer. Ik ben, en dat komt dan met die ruimte heel goed uit, echter
van mening, dat bepaalde D.W.T.-gebeurtenissen uit de afgelopen jarenhet nu
niet meer zouden doen. Om de dood eenvoudige reden, dat vele gebeurtenissen
dan misschien in de tijd van toen en toen heel goed pasten, doch op dit moment
niet eens eenwenkbrouw-optrekken zouden veroorzaken. U zult het daarom dit
keer moeten doen met enkele grote en algemene punten, welke m.i. in deze 30
jaren steeds weer de stappen vooruit waren en de leden en hun bestuurderen
weer voldoende moed gaven, om door te gaan, om het nog beter te willen.
Maar laten we op z'n minst beginnen bij het . . . . . . . begin.
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VAN DE WATERTRAPPERS
Op 30 december 193O werd de r.k. zwemvereniging St. Bavo opgericht,
wel een vreemde datum voor een oprichtingsvergadering. Het is evenwel
zo, daarom gaan wij - bestuur en leden van DWT nu binnenkort het
30-jarig bestaan van onze vereniging herdenken. St. Bavo is in 1938
omgezet in VOZ, wat de afkortingen waren van Voor Ontspanning
Zwemmen en in 1942 werd VOZ omgevormd tot DWT; een naam die in
Haarlem en wijde omgeving een bekende klank heeft gekregen.
Daarom kan een zesde lustrum niet zonder meer voorbij gaan. Een
vergadering van de z.g. overkoepelende commissie - vertegenwoordigers
van bestuur en alle commissies van DWT hebben een voorlopig plan
opgezet, waarmede het gehele bestuur zich heeft kunnen verenigen.
De feestviering is geheel geconcentreerd in het weekend van 28 en 29
januari a.s. Het voorlopige programma - waar in het komende clubblad
uitvoerig op teruggekomen wordt, luidt:
ZATERDAGAVOND 28 januari 1961 grote jubileumwedstrijden in het
Sportfondsenbad. In samenwerking met de Landelijke Afdeling
Zwemmen van de N.K.S. zullen op deze avond de nationale NKS
kampioenschappen georganiseerd worden, met tot slot een tweetal goede
waterpolo-wedstrijden.
ZONDAGMORGEN 29 januari 1961. H. Mis voor alle DWT-leden in
de kapel van het Triniteitslyceum, met na afloop hiervan een
gezamenlijk ontbijt voor alle seniorleden in de cantine van het lyceum.
ZONDAGMIDDAG 29 januari 1961. Grote jubileum-feestmiddag voor
alle jeugdleden tot 16 jaar in de grote zaal van gebouw St. Bavo aan de
Smedestraat. Het belooft een byzonder leuke middag te worden!
ZONDAGAVOND 29 januari 1961. Grote jubileum-feestavond in de
zaal van de H.K.B. aan de Tempelierstraat. Ook hiervoor is een keur van
artisten gearrangeerd, benevens een goed dansorkest. Hier zijn alle
oudere DWT-leden en donateurs met een beperkt aantal introducees van
harte welkom.

Zoals u ziet een programma, dat er zijn mag. Houdt dit week-end daarom
vast vrij voor D.W.T. en leest de uitvoerige publicaties in het komende
clubblad.
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6. (VERVOLG D.W.T. -GESCHIEDENIS)
De vorige keer waren toe aan de contributie in het jaar 1933. Bij twee leden uit
één gezin al een reductie van 25 ct. Bij 3 leden 50 ct., terwijl het vierde en de
volgende gezinsleden vrij van contributie waren.
Tijdens de jaarvergadering in mei 1933 waren er leden, die al aan echte
wedstrijden gingen denken. Besloten werd, om in de zomer van 1933 een
wedstrijd te organiseren tegen een andere R.K. club. Of het door gegaan is kon
ik helaas niet meer achterhalen. In dezelfde zomer kregen we ons eerste buiten-
oefenuur n.l. iedere donderdagavond van 7-9 uur in het bad de Houtvaart. Dat
bad werd toen nog "Het Volksbad" genoemd.
Let ledental was toen echt niet geweldig. Een handjevol leden telde het
toenmalige St.Bavo. In plaats van de thans regelmatig terugkerende ledenstop
werd toen de aandacht gevestigd op de mogelijkheid lid te worden van de
enige Haarlemse R.K. Zwemclub in de wijde omgeving. Men dacht zelfs aan
adverteren hiervoor. Hiervan werd echter afgezien, aangezien de kosten te
hoog bleken voor de verenigingskas, welke laatste regelmatig de bodem te zien
gaf.
Najaar 1933 kregen we in Stoop's bad iedere Donderdagavond van 7 - 8 uur
toegewezen. Voor dit uur moesten we 30 baden + f 3,— zaalhuur garanderen.
Helaas kon hiervan geen gebruik warden gemaakt. Het risico van dertig baden
was te groot ! De verenigingskas kon, zoals U uit het bovenstaande reeds wel
gebleken is, dit risico zeker niet dragen.
De tweede Geestelijk adviseur van onze vereniging kwam in september 1933.
Zijn naam was Kapelaan v.d. Lugt.
In het vierde jaar van ons bestaan kozen wij wederom een nieuwevoorzitter. U
begrijpt, dat dit toen een zeer moeilijk baantje was, waar echt niet zo veel
liefhebbers voor waren. Ditmaal werd het de heer B. Tordon. In dit jaar (1934)
werd op alle mogelijke manieren getracht leden te winnen. Men probeerde het
bij de Gezellen, de K.J.C. en de Middenstandsverenigingen. De zomer
van1934 stond in het teken van het waterpolo-spel. Heel schuchter begon ook
onze vereniging aan dit onderdeel van de zwemport. Wederom werd de
Houtvaart voor twee uur per week aangevraagd. Sommige leden vonden één
uur voor de dames en één uur voor de heren veel te weinig. De toenmalige T.C.
was echter niet bereid om meer uren aan te vragen. Eerst moest bewezen
worden, dat de opkomst op genoemde twee uren regelmatig goed was.
Het klubblad kwam ook in gevaar. De leden word, tijdens een
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buitengewone ledenvergadering verweten, dat zij te weinig zorgden voor extra
abonnementen (!) en vooral advertenties, waardoor het blad gefinancierd zou
kunnen worden. (Ja, leest U dat nog maar even. Daar zorgden de LEDEN voor)
U merkt wel, dat het toenmalige ''St.Bavo het hard te verduren had. Zo zelfs,
dat pogingen worden aangewend, om tot een soort van federatie van bestaande
zwemclubs to komen. U moet namelijk niet denken, dat het onze club alleen
naar slecht toeging. Ook andere verenigingen konden het in deze crisis-tijd niet
bolwerken.
Een ledenvergadering op 21 september 1931 in het (oude) gebouw St.Bavo
,Smedestraat met aanwezig 13 heren en 7 dames blijkt ondanks de slechte
opkomst, toch enkele zeer goede geluiden op te leveren. Een verlies voor de
vereniging was wel het afscheid nemen van Kapelaan v.d. Lugt, die dat jaar
overgeplaatst werd naar Den Haag. Zijn opvolger kwam snel. Het word Rector
van Son.
Wederom een aanbieding van Stoop's bad. Wederom werd, met algemene
steunen besloten hiervan geen gebruik te maken. Het ging weer op de
donderdagavond van 7-8 uur nu met een garantie van f 15,25 per avond ! In
plaats hiervan werden regelmatig verenigingsavonden georganiseerd.
Afwisselend waren er bezinningavonden, technische avonden en filmavonden .
Zodoende bleef men elkaar regelmatig ontmoetten en bleef het verenigings-
contact bewaard.
Het clubblad kwam ook weer eens aan de orde. Op de reeds verschenen bladen
moesten nog betalingen worden gedaan. Maar....de kas was leeg ! De leden
werden verzocht 50 ct. per persoon te betalen, om de nog te betalen kosten te
kunnen dekken. Inmiddels word in Stoop's bad op de gewone publieke uren
gezwommen. In groepen werd dan onder leiding van een trainer of trainster
getraind op de verschillende slagen.
Ondanks de moeilijke positie, waarin de vereniging verkeerde, word juist in
die tijd de mogelijkheid van een EIGEN BAD onder ogen gezien. Het ging hier
om een open bad en men zag het toen beslist niet als een luchtkasteel. Gedacht
werd aan een gedeelte van de Zanderijvaart. Ook werd gedacht aan de
mogelijkheid om het bad 's Winters als ijsbaan te kunnen gebruiken.
Tekeningen zijn gemaakt, (We hebben ze nog :) plannen ontworpen, maar
ondanks het grote enthousiasme en de mogelijkheid om de grond voordelig te
kopen bleef iedere poging, om de gelden hiervoor te verkrijgen , vruchteloos.

TOT EEN VOLGENDE KEER.
J.H. 
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Vele leden weten zo zoetjes aan wel, dat onze vereniging op 30
december 1930 werd opgericht. Bij verschillende jubilea kon men in de
jubileumnummers meestal wel een stukje 'historie' vinden. Om
dergelijke stukjes lezenswaardig te houden, werden iedere keer weer de
grote lijnen aan gegeven, welke de vereniging in de afgelopen periode
had gevolgd. Ik hoop, dat U er mee kunt in stemmen, wanneer we nu, zo
maar zonder jubileum, of wat den ook, toch nog eens een duik nemen in
de DWT-geschiedenis. De grote lijnen laten we daarbij vooral links
liggen en we gaan eens kijken, hoe men in die en die tijd de dagelijkse
dingen oploste .
Wellicht interesseert het U, hoe men in de eerste maande na de
oprichting draaide ? Wat later DWT word was toen nog bezig als
"St.Bavo" naam te maken. Na die oprichting op 30' december 1930
volgde b.v. op woensdag 11 maart 1931 de eerste ledenvergadering.
Waar deze gehouden werd kon ik helaas niet meer achterhalen, maar
wel, dat er maar liefst60 (zestig) leden aanwezig waren. Bovendien het
volledige oprichtings comité achter de groene tafel. De verkiezing van de
eerste officiële voorzitter, welke o.a. op deze vergadering aan de orde
kwam bracht de Heer Pielage 37 stemmen. In totaal werden er 49
stemmen uitgebracht. De Heerde Keulenaar kreeg er 4 en de Heer
Senden 3. De Heer de Zwager 2, terwijl 3 aanwezigen blanco stemden.
De Heer Pielage werd zodoende de eerst gekozen voorzitter van onze
vereniging. Verder werden er in het bestuur gekozen de dames
Lontauban (40 stemmen) en Ruigrok (45) en de Heren de Keulenaar
(42), Senden (40). Onze eerste, zij het nog niet officiële, Geestelijk
Adviseur was Kapelaan Schamper.
Misschien zijn er onder U, die ook wol eens willen weten, hoe het toen
met de contributies gesteld was. Nu, deze was voor leden t/m 11 jaar
f 1,- p. jaar. Van 12 t/m 16 jaar ƒ 1,50 en voor 17 jarigen en ouder. f 2,50
p.jaar. Nog het zelfde jaar, n.l. op 17 september 1931 volgde de
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tweede ledenvergadering. Het animo voor te samen besturen was toen al
behoorlijk geluwd, want ,nu waren er nog maar 18 heren en 21 dames
aanvrezig. Overigens word deze vergadering gehouden in het gebouw
van de R.K. Militaire Vereniging aan de Zoetestraat. Op deze
vergadering werden de verschillende kommissies gekozen. Voor de Pers
en Propagandacommissie waren geen liefhebbers. Thans heet deze
kommissie : de O & O. We waren op genoemde avond ook een
Ballotagecommissie rijk. De eerste pioniers in de Technische kommissie
waren Mej. Ruygrok en de Hoor do Keulenaar.
Tijdens deze vergadering werd ook het plan : een eigen klubblad uit te
geven, besproken. Een zekere Hoer Croese vroeg of er fiets vlaggen met
St. Bavo-embleem gemaakt konden worden.
Op de ledenvergadering van donderdag 29 september 1932 kwam o.m.
het voorzitters probleem al naar voren. Onze eerste voorzitter heeft het
dus niet lang uitgehouden. De Heer de Keulenaar was de opvolger. Ook
Mej. Montauben verliet St. Bavo en word opgevolgd door Mej.Tr.v. de
Haak, die na herstemming met 21 stemmen gekozen word. Op deze
vergadering kon de voorzitter mededelen, dat de vereniging per week 1
uur in Stoop's bad de St.Bavo-vlag zou wapperen. Het eerste officiële
verenigings uur dus ! De garantie, welke hiervoor stond was 30 baden
per keer. Doch aangezien er niet voldoende zwemmers(sters) aanwezig
waren, besloot men de wegblijvende leden zo spoedig mogelijk te
bezoeken, om zodoende op korte temijn te weten, of men het minimum
van 30 baden per keer kon halen. Een van de aanwezigen wees er op, dat
indien op het St.Bavo-oefenuur in Stoop geen 30 leden aanwezig waren,
hij niet bereid was, om het tekort te helpen bij betalen. Het bestuur stelde
hem gerust en deelde mede, dat geen hoofdelijke omslag zal plaats
hebben.
Do jaarvergadering op 16 mei 1933 in het (oude) gebouw St.Bavo in de
Smedestraat bracht wederom het voorzitterprobleem aan de orde. Men
had er toen kennelijk wel op gerekend want toen het bestuur met de Heer
de Vries aan kwam, waren het de leden die de Heer L.Duyn
voordroegen. Na een foutieve stemming was het uiteindelijk de Heer de
Vries die met 27 van de 36 stemmen word gekozen.
Do contributie word op deze vergadering verhoogd tot resp. f 1,50, f 2,-
en f 3,-. Tot een volgende keer. J.H.
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VAN 14 MEI TOT EN MET 15 SEPTEMBER

IN DE HOUTVAART :

Iedere MAANDAG en iedere ZATERDAG van 19 tot 21 uur

IN DE “KLEVERLAAN”:

iedere WOENSDAG van 18.45 tot 21 uur

DE TOEGANGSPRIJS IS 25 CENT

WIST U...

dat het eerste herenzevental zijn eerste wedstrijd heeft gewonnen tegen
D.W.R. en dat nog wel in de Houtvaart, het bolwerk van D.W.R.?

dat er erg veel publiek bij deze wedstrijd aanwezig was van D.W.R.
zijde ?

dat Botje en Jos ons goed aangemoedigd hebben bij deze spannende
wedstrijd ?

dat het vierde dameszevental met een auto voor een gesloopt zwembad
heeft gestaan, zij waren verkeerd gestuurd ?

dat Georg zich op de jaarvergadering wilde ontfermen, over de ballen,
uiteraard herenballen ?

dat Botje wel telefoon wil hebben, welke D.W.T. zou moeten
bekostigen ?

dat de penningmeester daar weinig voor voelde ?
dat Hen Nes op de jaarvergadering zijn mond heeft gehouden bij, de

rondvraag ?
dat Hij zijn boekje kwijt was. Hij het nu bewaart tot het volgende jaar
dat Jan Eichhorn aan de veldloop van de Robben heeft deelgenomen?
dat hij op de 7e plaats terecht kwam van de 60 deelnemers ?
dat Rob van Gaale in militaire dienst is, waar nu een kerel van hem

gemaakt gaat worden ?
dat Jan Eichhorn zich een glinsterende blauwe bromfiets aangeschaft

heeft ?
dat er dan ook sommige DWT leden de Heer Eichhorn stiekem"

bromnozem" genoemd hebben ?



46

BENT U (NOG STEEDS) GEINTERESSEERD IN HET
WEL EN WEE VAN D. W. T. ?

WORDT ABONNEE :

ALLE INFORMATIE OVER ONZE JUBILEUMVIERING
GEDURENDE HET GEHELE JAAR VINDT U IN ONS
CLUBBLAD.

Voor f 10,-- zenden wij het U een jaar lang.

Stuur onderstaand formulier aan:
Mevr. H.Kleinhout,
R.Visscherstraat 187,
2026 TR Haarlem.

---------------------------------------------------------------------------------------

NOTEER MIJ ALS ABONNEE.
IK MAAK f.10,-- OVER OP GIRONR. 59 34 57
T.N.V. PENNINGMEESTER D.W.T., HAARLEM.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:. . . . . . . . . . . .
Plaats : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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KUNSTSZWEMMEN

Kunstzwemmen.
Daar we nog steeds niemand
hebben om deze lessen te geven,
kan je in je vrij zwemtijd zelf
oefenen. Elke week geven we twee
oefeningen. Probeer deze
zo netjes mogelijk te doen. Het is
erg handig om een neusklemmetje
te gebruiken anders kan je
verschillende oefeningen haast niet
doen.

Wat is wat
Synchroom zwemmen.
zwemmen waarbij de bewegingen
van de uitvoerders
gesynchroniseerd zijn zowel met
een muzikale begeleiding als
onderling met elkaar. In solo is de
zwemmer enkel gesynchroniseerd
met het ritme
van de muziek. In competitie
verband moeten wel bepaalde
regels en overeenkomsten gevolgd
worden in het opstellen van een
'kuur' (routine)

Balletbeen.
De begin en eindhouding is de
gestrekte lig op de rug. Een knie
wordt ingetrokken totdat het
dijbeen verticaal staat. De
onderkant van de voet blijft daarbij
aan de waterspiegel. Terwijl de
knie op dezelfde plans blijft, wordt
dit been gestrekt, zodat het
verticaal komt te staan. Vervolgens
wordt het onderbeen weer in de
ingetrokken stand gebracht,
waarbij j de knie steeds op
dezelfde plaats blijft. Tenslotte
wordt dit been weer langs het
andere gestrekt zoals het werd
ingetrokken.
Gedurende de gehele oefening
blijft het andere been gestrekt en
bevindt zich onder de waterspiegel;
er moet maar gestreeft worden dat
de heupen zo weinig mogelijk
zakken; het gelaat blijft daarbij
steeds boven water.
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Dolfijn.
De begin en eindhouding is
de gestrekte lig op de rug.
Het lichaam wordt in de
richting van het hoofd
gestuwd, te beginnen met het
hoofd wordt tegelijkertijd de
cirkelbeweging ingezet. De
oefening gaat verder als onder
de opmerking is aangeduid.
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INTERNATIONALE
ZWEM

WEDSTRIJDEN
Op zondag 30- augustus
organiseerden wij Internationale
Zwemwedstrijden in net
kadervan ons 50-jarig jubileum.
Internationaal, want we hadden
deze wedstrijden een Engelse en
een Duitse ploeg uitgenodigd.
In Engeland waren in de eerste
helft van augustus de nationale
kampioenschappen. Daarna ging
iedereen op vacantie. De
uitgenodigde ploeg kon daarom
niet met voldoende mensen
komen. Ook een tweede club die
wij uitnodigden, kon om
dezelfde reden niet op
augustus naar Nederland komen.
De deelname bleef wat de
buitenlandse verenigingen
daarom beperkt tot onze
vrienden uit Duitsland. Elders in
dit clubblad vindt U een verslag
van onze reis naar Osnabruck.
Nu kwamen zij naar Haarlem.

Zaterdagmiddag om half een
kwamen ze aan bij het
Sportfondsenbad, waar ze
werden afgehaald door de
mensen bij wie ze zouden
overnachten. Om twee uur
kwam iedereen weer naar het
Sportfondsenbad om een
wandeling door Haarlem te
maken. Het werd een erg
gezellige middag met tot slot
een ijsje op de Grote Markt. De
gastouders zorgden daarna voor
de inwendige mens en om 8 uur
trof iedereen elkaar weer in Het
Goede Herder Centrum voor een
gezellig samenzijn.
Er was een disc jockey en voor
de kleintjes waren sjoelbakken
aanwezig. Later op de avond
werd ook door de Duitse gasten
enthousiast "gesjoelbakt".
Iedereen amuseerde zich
kostelijk en het was veel te vlug
11 uur, tijd om naar huis te
gaan. Vooral
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onze jongste Duitse gasten waren
wel aan slapen toe. Zij waren
's-ochtends om half zeven al op pad
gegaan. De zondagochtend werd
samen met de gastgezinnen
doorgebracht en om twee uur was
iedereen weer aanwezig in het
Sportfondsenbad Schalkwijk voor
de wedstrijden. Het prachtige weer

heeft er zeker toe bijgedragen, dat
deze wedstrijden erg gezellig
werden. Behalve Osnabrück waren
er ook de ploegen van K.Z.C. uit
Beverwijk, D.O.K. uit Amsterdam
en D.W.R. Onze eigen ploeg kwam
natuurlijk ook aan de start.
Hieronder geef ik U de uitslagen.

100m. vrije slag meisjes o. 10 j.Freistil Mädchen
1. Ellen Cornelisse DOK 1.27.9
2. Karin van Eijndthoven KZC 1.35.2
3. Marita van Lammeren DOK 1.35.2

100m vrije slag jongens o. 10 j. Freistil Junger.
1. Arno Jutten DWR 1.31.9
2. Herwin Helmstrijd DOK 1.34.3
3. Michel Maas DOK 1.42.4

100m rugslag meisjes o. 12 j. Rucken Madchen
1. Petra Kuhn SSCD 1.29.0
2. Karin v. d. Aar DWR 1.35.0
3. Saskia Kruger DWR 1.35.3

100m rugslag meisjes o. 14 j. Rucken Madchen
1. Rianne Schram KZC 1.29.7
2. Monique van Oostveen DOK 1.26.9
3. Monique Land DWT 1.29.4

100m rugslag meisjes o. 16 j. Rucken Madchen
1. Diane Smid KZC 1.17.4
2. Karin Verhagen DWR 1.20.8
3. Heleen Jansen KZC 1.25.3

100m rugslag Dames Rucken Deren
1. Carry Muylaert DWT 1.16.9
2. Ingrid de l'Orme KZC 1.18.2
3. Susanne Rose SSCD 1.23.5

100m rugslagjongens o. 12 Rucken uren
1. Robin Boer KZC 1.29.2
2. René Nijemanting DWT 1.32.7
3. Jeroen schultheis DWR 1.35.0
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100m rugslag jongens o. 14 j. Rücken Jungen
1. Marcel Boer KZC 1.19.1
2. Jeroen Pruim DWT 1.24.0
3. Wim Kiebert KZC 1.25.6

100m rugslag jongens o. 16.j. Rücken Jungen
1. Raymond Jacobs KZC 1.19.6
2. Francois Withagen DWR 1.23.1
3. Erik Schoot KZC 1.27.0

100m rugslag Heren Rücken Herren
1. Ronald Stricker DWT 1.10.0
2. Jurgen Kleinhout DWT 1.10.4
3. Frank Muylaert DWT 1.11.6

8 x 50m wisselslag est. mixed Dames/Heren Lagen Mix
1. KZC 4.42.7
2. DOK 5.16.7
3. DWR 5.28.5

100m schoolslagmeisjes o. 10 j. Brust M schen
1. Sylvia Gase DOK 1.53.4
2. Marita van Lammeren DOK 1.54.3
3. Elles Cornelisse DOK 1.56.9

100m schoolslag jongens o. 10 j. Brust Jungen
1. Herwin Helmstrijd DOK 1.53.8
2. Jorg Leimbrink SSCD 1.57.4
3. Bart Schaper KZC 1.58.1

100m vrije slagmeisjes o. 12 j. Freistil Madchen
1. Karin v. d. Aar DWR 1.19.2
2. Petra Kuhn SSCD 1.19.4
3. Saskia Kruger. DWR 1.22.9

100m vrije slag meisjes o. 14 j. Freistil Madchen
1. Monique van Oostveen DOK 1.12.4
2. Rianne Schram KZC 1.14.0
3. Andrea Alwes SSCD 1.14.5

100m vrije slag meisjes o. 16 j. Freistil Madchen
1. Heleen Jansen KZC 1.09.8
2. Karin Verhagen DWR 1.10.5
3. Diane Smid KZC 1.10.8
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100m vrije slag Dames Freistil Damen
1. Susanne Rose SSCD 1.08.3
2. Carry Muylaert DWT 1.09.4
3. Ingrid de 1'Orme KZC 1.11.0

100m vrije slag jongens o. 12 j. Freistil Jungen
1. René Nijemanting DWT 1.22.4
2. Robin Boer KZC 1.22.5
3. Patrick Gase DOK 1.22.9

100m vrije slag jongens o. 14 j. Freistil Jungen
1. Marcel Boer KZC 1.06.2
2. Remy ter Metz DWR 1.11.0
3. Jeroen Pruim DWT 1.11.2

100m vrije slagjongens o. 16 j. Freistil Jungen
1. John Adrichem KZC 1.05.0
2. Raymond Jacobs KZC 1.07.7
3. Oliver Grunewald SSCD 1.07.4

100m vrije slagHeren Freistil Herren
1. Frank Muylaert DWT 1.01.9
2. Marcel van Gemert DWT 1.02.9
3. Arthur Stricker DWT 1.04.1

10 x 50m vrije slag eet. mixed Freistil Staffel Mixed
1. KZC 5.25.9
2. S.S.C.Dodesheide 5.29.4
3. DWT 5.37.1
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1965-74

TWEE PROMOTIES.
Dames I en Heren I beiden gepromoveerd naar de tweede klasse.
Feestelijke gebeurtenissen in do polo-sektor,
Moesten onze dames vorig jaar nog de eer aan A.Z.U. laten, nu word hun
promotie een feit door het winnen van een beslissingswedstrijd tegen
"DE VECHTSREEK" in het zeer slecht verlichte zwembad in Uithoorn
( wat kunnen wij ons dan gelukkig prijzen met do prima verlichting in
ons zwembad aan de Kleverlaan.
De heren hebben het gepresteerd na hun promotie van vorig jaar
wederom naar een hogere klasse door te stoten. Geweldig.
Op deze manier draag ook D.W.T. zijn steentje bij het watorpolo in
Haarlem op een hoger niveau te brengen.

Een gelukwens aan speelsters en spelers, trainers en allen die op andere
wijze aan deze suksessen mede werkten, is beslist op zijn plaats. Van
ganser harte.
Graag wens ik beide teams toe, dat zij zich in de komende kompetitie
royaal in de 2e klasse kunnen handhaven.

Namens het bestuur,
H.P.M. Peeporkorn,

voorzitter.
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GEDICHT DER WAARHEID ULVENHOUT 
        ---------------------------------------- 27 juli 1969

Op zekere dag ep de vroege morgen,
ging een kleine groep, zonder zorgen
op weg naar Ulvenhout,
maar niet zonder een fout.

Ten eerste was er geen geld,
het kwam later, zonder geweld,
Voor de weg via Utrecht, was weinig kans,
Maar wat wil je, met een Roozenkrans.

Elly was er ook met de wagen,
van verre hoor je die al zagen.
Zonder pech en brokken
dronken wij koffie in Gorinchem, hele mokken.

Maar wie was die man met die' fout?
Ja, natuurlijk, Pa Kleinhout. 
Alles ging rechtsaf,
Pa rechtdoor, oh wat maf!!!

Rob en Ko moesten gaan rijden
om te vermijden
dat Pa door zou gaan naar de boerderij
zonder de rest van de DWT-brij.

Het feest begon al goed op de mariahoeve
Het was er zeer goed vertoeven
De koeien en de varkens waren zeer gezien
Ook de stier, je weet wel Rien.

Het korvee verliep ook heel vlot
Ze wasten en droogden af, verdomde zot
De spelrégels om de boom
Waren voor iedereen als een droom.
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Op speurtocht in het dorp via de kerk
Wat een geluk, er was geen paal, geen perk
De sfeer steeg ten top
Want op de preeksteel stond een "blaasflop".

Op de avond van de zaterdag
Was het 't bos, dat iedereen zag
Via de koeienvla en het prikkeldraad
Erop af, en in de maat.

De zondag, de dag des Heren
Schorre kelen, oese-yellen, vele keren
Voor Yolanda, Lex en Anita
Zo hebben ernaar gezwommen, olalala

Mevrouw Schelvis, een goede vrouw
Heeft nooit meer berouw
Te gaan proberen
Lunchpakketten aan de man te smeren

Slechts enkele opmerkelijke dingen
Die hier voorbij gingen
Wil ik nog apart vermelden
Zoiets gebeurt toch maar zelden

Ten eerste alle lof en applaus
Voor de meisjes van het eten en de saus
Daar kun je wel jaren over bomen
Zonder hen was niemand zoveel aangekomen

Om onze ploegleider Frans even te testen
Gingen ze hem in het bos zitten pesten
Hij kwam er goed van af
Die avond was iedereen goed maf

Voor de overige daden van de mensen
Zijn altijd wensen
Die worden absoluut vervuld
Na een jaartje geduld
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Ook is de leiding blij om het feit
Dat jullie allemaal, de geit en de bok
Er iets van hebben gemaakt
Dat klonk als een klok

De stemming, de kusjes, de wereldrekords, de sfeer
Komen terug, beslist,
Graag tot een volgend keer.

PROGRAMMA DWT 1975

Free-lance medewerker:
Karel Koffiedik

Januari Vanwege het enorme succes van de nieuwjaars duinloop bij
kraantje Lek, krijgt de Jeugd kommissie de organisatie toevertrouwd van
de jaarlijkse AVRO Cross, voortaan AVRO-GROEN CROSS te heten.
Mevrouw Brey is reeds door DOK en het IJ aangezocht, om snert te
verzorgen bij de a.s. Bosbaanwedstrijden.
Februari Henk Terlingen vraagt in een intervieuw in NOS-Sport de heer
Peeperkorn naar de oorzaken en achtergronden van het doen sneuvelen
van zoveel nationale-records door DWT leden bij de le ontmoeting van
de 4 kamp. De voorzitter maakt een prachtig Tv debuut. In de DWT
hoek in Schalkwijk-Boerhaave wordt de 27 e DWT-familie verwelkomd
door wijkvoorzittor R. Bulters.
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In het rijkelijk versierde en in carnavalstooi gestoken Krelagehuis doet
prins Speedo de eerste onder luid gejuich en gezang zijn intrede op het
DWT carnaval.
Maart Op de Alg. Ledenvergadering hoort u allemaal zaken die u hier nu
lezen kunt.
De kas klopt weer en wij blijven lid van de NKS. De voorzitter moet
reglementair aftreden maar de ad-hoc-aktie-groep “TBVP”(d.w.z. Tot
Behoud Van Peeperkorn) doet hem overhalen nog 4 jaar aan te blijven.
Er moet hoofdelijk gestemd worden of het trainingskamp voor de
selectieploeg in El Verandee, Costa Balconia of Ede-Wageningen
gehouden wordt. (het wordt Ede, daar er reeds 3 buitenlandse reizen op
het programma staan). De rondvraag op de jaarvergadering is als vanouds
en duurt 2 ½ dag. (Ome Leo haalt een recordomzet).
April Aankondeging van de le paal slaan voor het zwembad aan de
Planetenlaan. DWT vroeger nog wel 'ns kritisch t.o.v. de affaire
"planetenlaan", wil zich niet onbetuigd laten en treft voorbereidingen
voor een feestelijke vertoning. Een zekere R. van Kampen vraagt
overschrijving aan. De selectieploeg traint erg intensief voor de komende
Nationale Kampioenschappen onder het motto: "Al is HPC nog zo snel,
DWT achterhaalt ze wel".
Mei De eerste paal gaat nog niet de grond in: uitstel is onvermijdelijk.
DWT - en zwemmend Kennemerland staan voor p.... De feestelijkheden
verplaatsen zich naar de seizoensopening van het bad aan de Kleverlaan,
waar DWT de show steelt. Jeugdige zwemmers dreigen met akties uit
protest tegen de zwembaden situatie in Haarlem. Het Stoopsbad is nu
definitief dicht geslibd.
Juni Het Krelagehuis is nu definitief door rebellerende zwemmers bezet.
Nadat de laatste bloembollenhandelaren in zuidwaartse richting de
Leidsevaart zijn opgejaagd, blijkt de volgelopen grote zaal van het
Krelagehuis een prachtig trainingsbad te zijn, waar DWT en vele gasten
volop kunnen zwemmen. Badmeester Hans Kleinhout kan de drukte
nauwelijks aan. De heer Schuyt dreigt met sluiting. Het internationale
DWT seven-a-side-poloteornooi is enorm geslaagd (zie gefilmde
rapportage van co-filmproducers' organisation Vasterman N.V.).
Juli Ongekende belangstelling voor het Krelagebad. De heer Hageman
wordt overgeplaatst en begint voor zichzelf in Hillegom ( naast de heer
Eichhorn in Lisse en de heer
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ROEPT U MAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!

Op velerleiverzoek en speciaal voor familie-overzee laten wij U gr ag nog een
keer de "tableau de la troupe in Poëzie vorm horen;

Hr. Peeperkorn; Hr. Peeperkorn is de baas van onze vereniging
En dat is een plezierigding
En vooral dure woorden
Kunnen hem erg bekoren,
Maar hij is toch een bijzonder man:
Het is de 1ste voorzitter,die zélf haast
niet zwemmen kan.

Leo Roozekrans Leo Roozekrans is de man,
Die zo lekker speechen kan
En wat hij niet kwijt kan, bij DWT aan de waterkant
Dat schrijft hij gewoon de volgende dag in de Volkskrant.

Hr. Hageman. Heer Hageman
Is voor DWT de bloemenman
Maar om zijn vertrek naar Lisse geen berouw
Hij laat het Krelage na als clubgebouw.

Hr. Groen Heer Groen, zo heeft hij mij verteld,
Beheert voor DWT het geld,
Ook in Hameln is Tymen zeer gezien
Hij bestelt de wijn altijd per flesof tien,
Maar hij volbrengt zijn taak voorbeeldig
Hij is voor DWT, net als voor C & A, toch voordelig.

R &T.Muylaert; Ruud, dat is de man van Truus,
En die is heus niet zo beduusd, 
Zij werken dag en nacht voor DWT
Daar zijn wij erg tevreden mee,
Vandaar; Ruud er Truus Muylaert
Die zijn voor DWT wel goud waard.

R. Bulters; Rob Bulters is die lange vent,
Die altijd door het bad heen rent,
Soms wil hij ons nog wat leren,
En de hele Haarlemse zwemwereld saneren
Zijn ideaal is:Bultersop de T.V.
Als de nieuwe president van de KNZB.
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Fons Roozekrans; Fons is een trouwe DWT-klant
Hij staat al jaren aan de waterkant
Te schreeuwen op de polotraining
Daarover heeft hij een eigen mening
Zijn ideaal lezen we nog ‘ns in de krant
Heren DWT kampioen van Nederland.

Nico Roozekrans Nico Roozekrans, klein en dapper,
Is voor DWT een soort warme bakker.
Bij iedere loterij
Zit hij op de eerste rij
En schenkt horloges per dozijn
Dat vindt de jeugd bijzonder fijn.

Hr. Gustenhoven De Zegen komt van boven
Maar hier beneden is gelukkig Gustenhoven
Een man met een geweldige energie
Die je altijd bij jeugd en jongeren ziet
Hij zal voor club nimmer rusten
DWT is eigenlijk een soort "Hof van Guste".

Hr. Houtkamp Toen St.Bavo VOZ werd genaamd,
Heette Jacob voortaan Jaap
Maar dat was voor Houtkamp heus geen ramp
Dertig jaren heeft hij meegemaakt
En is door de geschiedenis van DWT lichtelijk geraakt.
Ook deze keer heeft hij weer geholpen
En het jubileumnummer onder zijn tekeningen bedolven.

Rob v.Kampen Tot ergernis van Vader v.Kampen
Zit Rob nog wel 'ns sigaretten te dampen
Maar met zijn bijzondere kuren
Is het toch een van de kleurrijkste figuren
Want als Rob,ten overstaan van de hele Kleverlaan
Tijdens een wedstrijd het water uit wil gaan
Treedt Pa v. Kampen op, goed en vlug,
En douwt Rob weer in het water terug.

Henk Verver Het trouwste lid van DWT.
Is dol op kamillenthee(!)
Hij houd van bier en wijn.
En vindt het Hameln bijzonder fijn
Het is Henk met zijn fraaie sik
Die op kaderdag alleen maar slablaadjes slikt,
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Vic Kerkhoff Vic Kerkhoff met zijn scherpe pen
Is in Haarlem een beroemd scribent
Maar van hém trekt DWT toch veel profijt
Vic, blijf nog maar lang bij "de Tijd"

Piet Wapstra Let op, want ik klap uit de schoolstra
Het is onze Ome, Pietje Wapstra
en op alle zaterdagen als er poloen is
komt er een man die je nooit mist
hij zit pontificaal op zijn stoel
tussen het haarlemse pologewoel
ik klap niet graag uit de schoolstra
Mensen lang leve Pietje Wapstra,

Alfred Thoolen Alfred Thoolen, met dat lachende gezicht
Daar is menig bestuur voor gezwicht
Want als Alfred spreekt
Wordt het kader bevreesd
En hoort het bestuur het in Keulen donderen
Maar Thoolen staat ze allemaal te bedonderen

Piet Botman Piet Botman, is voor DWT de groenteman
Vaak heeft hij de jeugdcommissie weten te verrrijken
Met originele bingo prijzen
Zijn dochter was op DWT kamp in Roden
Waar de kinderen alles deden, wat thuis was verboden.
Marde ouders Botman waren over het kamp erg tevreden.
Want dat hebben we tenminste in het clubblad

kunnen lezen.

Jan Eichhorn Jan Eichhorn heeft zich onlangs danig bezonnen
En is toen maar in Lisse voor zich zelf begonnen
Maar van een duinloop hadden ze in Lisse nog nooit

gehoord
Zodat Jan vanaf 1 Jan. weer bij DWT behoort.

Joop v.d.Stade Een oud zeeman, nu voor vast op de kade
Is die brave Joop v.d.Stade.
Een verdomd gezellige man
Die ook nog lekker poloën kan
en dat hij bij geen wedstrijd verzaakt
en ook nog wel een doelpunt maakt
en met zijn gewicht, als speler uitblinkt
Komt alleen, omdat ie, zoveel-melk-drinkt.

Ko v.d.Veldt Steeds als ik Ko in het water zie liggen
Dan moet ik denken aan Van der Pigge,
Want als hij zwemt, met zijn hoofd zo rood,
Dan denk ik,zo,nou daar gaat weer zo'n stoomboot.
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Marja Dirkse Iemand die allang bij DWT rond waart
Is het buurmeisje van de Fam.Muylaert,
En naar Mallorca of Ibiza.
Gaan we nog 'ns met onze Marja
Want zij neemt gerust heel DWT.
Een keer met Centouri mee.
Het bestuur trekt dan hevig vanleer
Op de jaarvergadering aan het Gardameer
Marja, zolang je blijft bij DWT.
Traint Het Eerste. i.d. Midellandse Zee.

Mevr. Herben Als enige tussen al die manlijke bestuurslijven
Moet je als vrouw nog wel eens van je af bijten
Maar het beleid wordt pas goed,
Als vrouw af en toe haar woordje doet
En de sfeer bij DWT zal nooit bederven
Met zo'n lieve Mevr.Herben.

Pater v. Ooyen Onze Pater Huub v.Ooyen
Nou, dat is me ook een mooie,
Iedere keer als hij verzaakt
En naar dat Deense Nonnenklooster staat
Denk ik ach jeetje, negentig nonnen
Waar is die Huub in Godsnaam aan begonnen,

Frans & Elly Heel DWT ademde opgelucht,
Bij Frans en Elly's herstel van orde en tucht
Want nadat zij waren opgedoken 
Zijn er vele rekords verbroken 
DWT haalde zelfs landelijke roem 
Met een nieuwe Nationaal Kampioen 
De kinderen wilden hard trainen 
Maar bij hun vertrek zullen ze hard wenen
De tijd zal het echter leren 
Met de nieuwe trainer;Ed Beere.

Do Stokman Do Stokman-Turkenburg en haar eega 
Zijn beide lid van de reddingsbrigade.
Naar de Schalkburgergracht,
Heeft zij al haar bekers gebracht
Zij bezorgen vele oudere nog een diploma, 
Wie doet hen nu nog na?

Peter Rienstra Voor Peter Rienstra is geen beter
Hij won al 2x de prestatiebeker 
Hij is 31 jaren kaderlid.
Dat is voor ons van groot gewicht
Voor 'n rit naar Hameln zal hij nimmer stralen 
Maar Peter, denk wel om de strobalen!
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Marjan Groen; De voorzitster van de JC heeft veel te doen, 
Het is de dochter van de Heer Groen 
Broodjessmeren, dauwtrappen en een duinloop 
Bij de JC is van alles te koop
Zij organiseert het kienen en het bingo 
Marjan, ga nog lang door zo!!

Hr.Paagman Heer Paagman, deze bolleman
Was jarenlang de voorzitter van DWT.
En viert dit jubileum weer met ons mee
Dat heeft hij zelf georganiseerd,
Want dat is ie nog lang niet verleerd
Maar zo'n jubileum, met feest, bowlen en kerk,
Geeft erg veel voorbereidend. werk,
Daarom met uw permissie,
Een hartelijk applaus voor jubileumcommissie.

Ton v.d.Veldt; Ener is hier ook een man,
die heel goed rijmen en dichten kan
raad U maar wie het is,
U heeft het nu toch niet mis,
ik wou dat ik dat allemaal kon,
dames, heren, dit is onze ton.

Heren één Dat is enorm fijn en leuk
in Hameln maakten Heren één toch geen deuk
en al gaan alle Dames mee,
zij komen niet hoger dan een twee
de pret, de lol, de wijn ' en het bier bevallen beter
dan een toernooi hier op een paar kilometer.

E I N D E
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VAARWEL
MAAR VOORAL TOT ZIENS!

Wij hopen dat U een geslaagde REUNIE
achter de rug heeft. We hopen dat U
tevreden bent over datgene dat wij U
hebben geboden. Graag horen wij van U
hoe het was. Laat het ons eens weten. U
kunt Uw commentaar kwijt op een van de
adressen die U achter in dit blad aantreft.
En voor het geval dat U de smaak weer
helemaal te pakken hebt, DWT heeft
sinds jaren, op vrijdagavond een uur
speciaal voor mensen boven de 18. Van
21.15 tot 22.15 kunt U terecht in het
Sportfondsenbad aan het Frederikspark.
Het gaat er zeer ongedwongen toe. Niets
moet. En alles mag. Dus echte
DWT-sfeer, zoals U dat van ons mag
verwachten.
We hopen U nog eens te ontmoeten.

De Jubileumcommissie
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Belangrijke adressen
DAGELIJKS BESTUUR:
Voorzitter: H.Wigman
Edward Jennerstraat 210
2035 ET Haarlem, 
telf.: 315392

Secretaresse: M.v..Sijl
Leeuwerikstraat 24
2162 GW Lisse,
telf.: 02521-14844

Penningm.H.P.M.Peeperkorn
Herenweg 148
2101 MT Heemstede,
telf.: 284212
gironummer: 593457

ZWEMCOMMISSIE:
Voorzitter: Fred Mulder
Wouarmanstraat la rd,
2023' XB Haarlem,
telf.: 273128

Secretaresse: T.Muylaert
Burg.Sandbergstraat 18
2013BS Haarlem,
telf.: 3226796

LEDENADMINISTRATIE:
Mevr.H.Kleinhout
Roemer Visscherstraat 187 
2026 TR Haarlem,
telf.: 373988

JUBILEUMCOMMISSIE:
H. Kleinhout 

en
R. Muylaert

COMM.V.JEUGD EN REZZAKEN
Voorzitter: H. Kleinhout
Roemer. Visscherstraat 187
2026 TR Haarlem,
telf.: 373988

Vice Voorzitter: J.Baars
Lorentzplein 6
2012 HC Haarlem.,
telf.: 315683

Secretaresse: Petra Hoenderdos
Akerdijk 35
1175 LG Lijnden,
telf.: 02505-694

POLOCOMMISSIE:
Voorzitter: D.Vink
Vondelweg 450 
2026 BE Haarlem,
telf.: 371274

Secretaris: Marcel Reichert
Oostenrijklaan 51
2024 BG Haarlem,
tel.:335866

LOT10 EN TOTO COMMISSIE:
Mevr. A.Stricker 
Harmenjansweg 129
2011 AZ Haarlem, 
telf.: 312100

Mevr.. Jordaan
Leonard Springerlaan 214
2033 xx Haarlem,
telf. 339531
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