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WELKOM — ZORG

Onze vereniging bestaat uit zo'n 650 leden. Grofweg onderverdeeld in
elementaire zwemmers en zwemsters en een sportsector. Deze laatste
sector bevat zo'n 150 leden. Verreweg de meeste leden zijn dus elementaire
leden. Onder de elementaire leden zit dan nog een aantal recreatieve leden,
doch de meeste zijn elementair.
Misschien bestaat bij een aantal mensen tie indruk dat de meeste aandacht
uit zou gaan naar de sportsector, doch niets is minder waar. Juist de
elementaire hoek, heeft een, bijzonder aandacht nodig en die krijgt zij ook.
Feit is dat je in een sportsector met competitie Taken te maken hebt, d.w.z.
zaken als aantrekken van trainers en het continueren daarvan, het huren van
extra water voor wedstrijden, contacten met andere verenigingen etc.
In de elementaire hoek, heb je met dit alles minder te maken.
Immers alles ligt vast, lessen worden op vaste tijdstippen gegeven, bet
kader hiertoe weet waar het aan toe is. De verantwoordelijke commissie
doet er alles aan, om de zaken op rolletjes te laten verlopen. Organiseert
kindermiddagen een dagje Artis of Avivauna etc.
Een groot probleem echter in deze sector is : Hoe houd je leden vast, na het
behalen van een zwemdiploma ?'
Een vraag waar wij allang mee worstelen en voorlopig wel wee zullen
blijven worstelen helaas.
Is het niet zo, dat ieder weldenkende ouder ervan overtuigd is, dat het
hebben van een zwemdiploma voor bun kind een must is ?
Dus met 4 of 5 jaar op zwemmen, diploma halen, als het even kan A + B,
en dan is het wegwezen.
Dit is de praktijk. Want naast het zwemmen leven er (terecht) ook nog
andere ambities, zoals voetballen, paardrijden, tennissen, welke meer
populariteit genieten als zwemmen.
Doch wist u, dat er naast het diploma zwemmen, nog zoveel andere takken
zijn , die van het zwemmen een sport maken ?
Weed u, dat zwemmen de minst blessure gevoelige sport is, dat het
daarnaast de meest gezonde sport is ? Weleens van geweld in een zwembad
gehoord ? Het is gebruikelijk, dat aan het begin van schooljaar, wij
gelukkig weer een groot aantal kinderen mogen begroeten als leden van
onze vereniging. Ook dit jaar maakt hierop geen uitzondering. Wij heten al
deze nieuwe kinderen en ook hun ouders, van harte welkom bij De
Watertrappers en hopelijk
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kijken zij binnen onze vereniging wat verder dan hun neus lang is en moge
wij ook na het behalen van de diploma's, hen nog lang als lid blijven houden.

Enne... heeft u in de vakantie ook zo genoten, van het feit dat zij zich zo
plezierig en verantwoord vermaakten in zwembad of zee ? Wat zegt u,
voelde u het als een gemis de zwemkunst zelf niet machtig te zijn ? Daar kan
DWT toch in samenwerking met u iets aan doen ! Iedere vrijdag in het
Sportfondsenbad centrum wordt van 20:30 - 21:30 uur een groot uur
gehouden. Dit is een uur uitsluitend voor volwassenen.
Een ander welkom wil ik toeroepen aan de heer Piet Koning.
Na een lange tijd van malaise, v.w.b. de invulling van een polo-trainer voor
onze herenafdeling is men er in geslaagd Piet Koning vast te leggen. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat hij zich met hart en ziel inzet en wensen
hem alle denkbare succes toe.

ZORG

Deze zorg gaat voornamelijk een fors aantal leden van onze sportsector aan.
Het zal zo'n 3 jaar geleden zijn, dat een zogenaamd ALL-INN abonnement
werd ingevoerd voor onze sportsector. Een abonnement wat fl. 300,- kost en
wat in 4 kwartaal termijnen betaald wordt. Hier zit in : contributie en
startvergunning, alsmede trainings- en wedstrijdkosten. Aanvankelijk
verliepen de betalingen voorspoedig, men kreeg een acceptgiro en
behoudens een enkele uitzondering werd vlot betaald. Echter langzamerhand
dreigt hier de klad een beetje in te komen.
Wat te denken, dat over het 2e kwartaal (terwijl de betaling van het 3e
kwartaal al binnen had moeten zijn) er nog maar liefst 40 personen in
gebreke zijn gebleven.
Dit brengt onnodig veel extra werk en kosten met zich mee. Denk maar eens
in (en dan heb ik het alleen nog maar over de kostenkant) fl. 0,80 porto voor
1   verzending, wederom fl. 0,80 voor de herinnering en nog eens fl. 0,80e

voor de aanmaningsbrief van de verenigingspenningmeester in totaal dus
fl.2,40 ! ! !
Logisch dat eraan gedacht wordt om b.v. de prijs te verhogen. Dit houdt dan
wel in, dat de goeden order de kwaden moeten lijden. Is dus vooralsnog geen
goede oplossing. Een andere mogelijkheid zou zijn, om de herinnering
accept-giro met b.v. fl. 5,00 kosten te verhogen. Wat je ook doet of bedenkt,
goed doe je het nooit.
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Doch laten de trage betalers zich eens realiseren, wat hun trage reactie niet
allemaal teweeg brengt ! Extra werk, voor mensen die zich toch al
belangeloos inzetten, om jou te kunnen laten sporten.
Nogmaals de extra kosten en last but not least,
je eigen verantwoordelijkheid ! ! !
Ben jij een van die trage betalers ? Pak nu je pen en accept-giro en voldoe
aan je sportieve plicht en betaal terstond ! '. !

Henk Wigman.

ONDERLINGE POLOWEDSTRIJDEN
1 SEPTEMBER 1991.

Er was eens een buitenbad, een buitenbad met kristalhelder, fris en vooral
blauw water. Boven dat kristalheldere-frisse-blauwe water bevond zich een
stralend blauwe hemel met een prachtige gele zon. De zon verwarmde
het water, maar tevens ook een groep rnensen die in en om het water waren.
Die mensen, die eerst wit-tot-licht bruin, en later lichtroze-tot-rood waren,
speelden een vrolijk spel, dat spel heette, waterpolo. Het was spannend,
doch het ging niet om de punten, het ging om de eer. Het was
vriendschappelijk maar toch fanatiek. Het was slechts een spel doch er stond
veel, heel veel op het spel.

Eerst was er de wedstrijd van de (ex-)PUPILLEN tegen (ex-) DAMES 2. De
talentvolle dames werden genadeloos in de pan gehakt door de onschuldig
ogende, doch meedogenloze en brute (ex-)pupillen en twee (ex-)aspiranten.
De uitsltag : 2-8 voor de pupillen.

Even later begon een wedstrijd vol bloedstollende vijandschap.Hoe twee
teams van eenzelfde vereniging zo hard ten opzichte van elkaar konden zijn,
zal wel altijd een raadsel blijven.
HEREN-JEUGD en HEREN 3. Het bleef spannend tot het einde...Zouden de
jonge adoninsen of de al wat oudere heren die al hier en daar wat borsthaar
en een buikje vertonen zegevieren ? ? ? ? ?
Uiteindelijk won de routine het van de jeugdige, gestroomlijnde figuren.
De uitslag :5-11 voor Heren 3
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Toen alle vijandigheden het water hadden verlaten, kon de wedstrijd
beginnen tussen de Dames die wisten dat ze het konden winnen en de jongens
die wisten dat ze gingen winnen. (ex-) DAMES 3 tegen ele (ex-en komende-)
ASPIRANTEN JONGENS. Ondanks de inspanningen van een (ex-)pupil, (ik
zal geen namen noemen maar het begins met een -s- en het eindigt met
-ebastiaan) konden de aspiranten niet anders doen dan de eer opstrijken. De
dames verlieten verslagen en onteerd het veld met hier en daar een schram
van een scherpe teennagel en een enkeling zelfs met een lichte
hersenschudding van een verdwaalde bal. De tranen sprongen de Dames bijna
in de ogen, ze hadden het kunnen winnen.....,daar waren ze nog steeds van
overtuigd.
De uitslag ; 4-6 voor de Aspiranten jongens.

De wedstrijd die volgde op de vernedering voor (ex-)Dames 3, betekende de
volgende vernedering voor een Dames-team.
Deze wedstrijd stond in het teken van de (on-)gewenste intimiteiten. DAMES
1 tegen HEREN 4/5.
Enkele dames werden bij het verdedigen zo (on-)aangenaarn goed verdedigd
dat het bijna (on-)plezierig voor hen was. Degene die voor scheidsrechter
speelde was (niet) van mening dat dergelijke intimiteiten (niet) thuishoorden
in een wedstrijd, dus floot hij er (niet) voor.
Een andere (storende) factor was de aanwezigheid van een verrader c.q.
broertje in het water. Al met al (g)een zwarte bladzijde in dit verhaal.
De uitslag : 10-4 voor Heren 4/5.

De zon stond al wat lager aan de hemel toen de wedstrijd begon waar
iedereen -de een wat langer, de ander wat korter- op had gewacht. HEREN 1
tegen HEREN 2. Eindelijk kreeg 'De jeugd' de kans `de oudjes' te verslaan en
die kans grepen ze met beide handen. Er stand nu nog veel meer dan de eer op
het spel, want de grote boze nieuwe trainer van de herenselectie zou vandaag
selecteren wie er goed genoeg waren om in het eerste Herenteam plaats te
nemen. Alle jonge lichaampjes trilden van de kou en van de spanning toen het
startsein klonk....Ja, ze hebben gewonnen, maar dat komt -volgens sommigen-
slechts omdat zekere personen uit het tweede Heren-team niet mee hebben
gedaan. De waarheid zal waarschijnlijk weer in het midden blijven tot de
volgende revanche-wedstrijd
De uitslag ; 7-4 voor heren 1

Voor zover het verslag van zomaar een dag met een helderblauwe lucht,
kristalhelder en fris water, en een prachtige gele en warme zon. een dag waar
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op roze-tot-rood gekleurde, jonge maar ook oude menses een spel speelden.
Het was een vrolijk spel, het was WATERPOL0.

Groeten van
de POLO-wenkgroep.

De onverwachte promotie van DWT's
DAMES 3 naar DAMES 2

Wat een verrassing had de Kring Noord-Holland voor de dames van het derde
waterpoloteam, bij aanvang van de competitie in petto Na een formidabele
start in het vorige seizoen en een derde plaats in de eind rangschikking, leek
het team het wel wat om in het seizoen 91'92 op to gaan voor het
kampioenschap in de derde klasse kring en dus promotie.
Al de hoop en glorie die als beloning aan het eind van het komende seizoen
op de eindstreep zou liggen, spatte uit-een als een zeepbel, toen bleek ; HET
DERDE DAMES TEAM VAN DWT IS GEPROMOVEERD NAAR DE
TWEEDE KLASSE KRING ! Op zich is dit natuurlijk een blijde gebeurtenis,
maar het team had zich zo verheugd op de extra aandacht die een promotie,
met zit mee brengt, zoals daar zijn tewaterlating van de coach en eventueel
aanwezige trainer, bloemen, de toejuichingen in ontvangst nemen van de
vaste supporters, de gratis toegang tot het slot feest van DWT
en natuurlijk de huldiging door het bestuur. (In overleg met het team zullen
we niet verschijnen op het balkon van het stadhuis te Haarlem). Helaas voor
de dames, dit zijn zaken die traditie getrouw aan het eind van een seizoen
plaatsvinden en kennis van de promotie bereikte ons pas bij de aanvang van
het nieuwe seizoen.
Nu nog even een regel voor de vaste supporters van het team, Sander , Rob,
Leslie, Frank, Robin en Stefan, zoals de kop van dit stukje al doet verraden
speelt ons team dit seizoen onder de naam DWT DAMES 2. Helaas is de
inlevertijd van dit stukje in verhouding tot de tijd waarop jullie dit lezen (ik
schrijf dit stukje op 8 september 1991 en ik denk dat het rond 10 oktober
gelezen zal worden) vrij groot en heeft ons team al 3 wedstrijden afgewerkt,
en in het ergste geval hebben jullie al drie wedstrijden naar een geheel
vernieuwd Dames 3 zitten kijken, terwijl ons team verstoken bleef van jullie
mentale ondersteuning. In ieder geval heeft jullie ondersteuning dan Dames 3
geholpen.
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Ik ben ook benieuwd wie na aanleiding van dit ankle, wat dan tevens
graadmeter zal zijn van de leesdichtheid van dit clubblad, het huidige Dames
2 zal komen feliciteren met de als enige waterpoloteam van de
Watertrappers, behaalde promotie. De tijd zal het ons leren.
In ieder geval zal ik de eerste zijn 1 ! !
MONIQUE, SANDRA, MYRELLA, ANNEMIEK, BRIGIT, ANNELIES,
MANJA en MAAIKE van harte gefelleiteerd met jullie promotie.

Arthur.

WATERPOLOWEEKEND IN BAD
GANDERSHEIM 7&8 SEPTEMBER

Dankzij Werner's roodharige scharrel van vorig jaar (zie mijn verslag van
september 1990), hadden we ook dit jaar weer een toernooi in Duitsland. Met
exact dezelfde ploeg (never change a winning-drinking team) vertrokken we
om 5 uur ( ! ! !)'s-ochtends naar Bad Gandersheim, (ik weet eigenlijk nog
steeds niet waar het ligt.) Aleen Stefan was toegevoegd als oppasopa. Het
gewone voetvolk werd in de ene bus gepropt, terwiji de, echte sterren,
Werner en ik, in de exlusieve, voor dit doel omgebouwde VIP-bus werden
vervoerd. Deze, VIP-bua was uitgerust met geblindeerde zijruiten,
koge1vrijgaas achter, lekker-lui-liggende-luchtbedden en twee speciaal voor
dit doel aan de vloer vastgenagelde opklapbare tuinstoeltjes. Bovendien
hadden we een gedrilde doodseskadersergeant als bodyguard. (Guess who...)
Nadat we onderweg wat Duitsers hadden besproeid, kwamen we om ongeveer
half twaalf aan. Het aan ons beloofde lokkertje, een Zweeds
dameswaterpoloteam, bleek niet aanwezig te zijn. Duitsers zien er van nature
al niet uit, dus moesten we het maar doen met een stel geblondeerde
Appingedammers.
Onze eerste wedstrijd wonnen we met 5-3 van een of ander team uit
Duitsland (de naam weet ik al niet meet dus zoveel indruk hebben ze niet
gemaakt). Nadat we de nodige broodnodige vitaminen hadden aangevuld met
bier en aardappelkroketten waren helemaal klaar voor de volgende wedstrijd.
Die verloren we echter vreemd genoeg met 5-1.
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De-niet-in-de-basis-staande-en-daar-best-wel-chagrijnig-over-zijn de-Stefan
maakte het enige doelpunt. Dit tot grote vreugde van hem zelf.
Gelukkig bleek onze slaapplaats niet al te ver van de stad verwijderd te zijn.
zodat die afstand ook kruipend afgelegd zou kunnen worden, mocht die
situatie zich voordoen, des te meer daar er juist bierfeesten in Bad
Gandersheim gehouden werden, (HOERA ! !) Dit betekent natuurlijk : veel
bier en veel vreetwerk (ik heb er geen ander woord voor) en aangezien we in
Duitsland waren : zeer weinig vrouwelijk schoon. Hayo had nog iets met een
of ander 15-jarige vrouwelijke karateka, maar van dat laatste weet Paul
ondanks zijn lengte meer. De rest van de avond en nacht laat ik aan de
fantasie van jou over ; je kunt zelf wel bedenken wat we allemaal gedaan
hebben. Toch moet ik nog een aantal mensen (ik weet niet weer precies wie)
complimenteren: 4 vette kippepoten de man naar binnen schrokken is niet
niks.
De volgende morgen moesten we al om negen uur spelen. gelukkig was dit
tegen Osnabrück, dus dat was 'Spielerei' voor ons. We wonnen dan ook met
6-1. Dit had tot gevolg dat we moesten spelen om de derde en vierde plaats
tegen PSV Berlin. Deze wedstrijd verloren we met 11-4, met dank aan de
seheidsrechters. Het heeft zo z'n voordelen om in het buitenland te spelen.
Met wat wij allemaal tegen ze gezegd hebben, zou je hier de rest van je leven
geschorst warden. Dus werden we vierde.
De prijsuitreiking hebben we maar overgeslagen : er is niets zo irritant als een
stel juichende Duitsers die gewonnen hebben. Volgend jaar doen we zeker
weer mee met dit toernooi, als was het maar om de bierfeesten.

Martijn.

P.S. Het is maar goed dat Robin een halve-liter fles en geen klein proefflesje
Nivea bij zich had. Hoewel, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.

P.S. II Voor personen die van mijn vorige opmerking niets begrijpen : bekijk
de foto's maar eens ! ! !

Van de ledenadministratie

Willen de leden die hun lidmaatschap op willen zeggen dit voor 1 november
schriftelijk doen bij de ledenadministratie.
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1   KIAVERJASVONDe

1 Nico Hooyschuur 5642
2 Marius Bakker 5512
3 Peter Samson 5180
4 Heny Hooyschuur 5034
5 Jan Nijemanting 4979
6 Irene van Osch 4975
7 Joop van Oscb 4935
8 Jan Keepe 4710
9 Miriam Samson 4541
10 Dhr van Wees 4362
11 Wim Roozen 4301
12 Bas Blom 4300
13 Janny van Houwelingen 4283
14 Janette Blom 4071
15 Hans Pijpers 4063
15 Nel Nijemanting 4069
17 Simon van Veen 4004
18 Marco van Houwelingen 3873 
19 Mew Brinkman 3812
20 Jan van Houwe!ingen 3680

Dit was dan weer de eerste avond, u ziet het goed 20 personen voor de eerste
keer reusachtig. Nu de volgende keer 30 ? ? ? Het is geweldig gezellig vooral
met onze vaste barkeeper Rob Belles de volgende avonden zijn :
dinsdag 15 oktober,12 november, 10 decermber,7 januari.
Groe ten Jan.

NIEUWS OVER HET DIPLOMA
ZWEMMEN

Een aantal ouders van de leszwernmertjes heeft nss te keranen gegeven dat ze
graag geïnformeerd wilden worden over de data van bet diplomazwemmen en
over de dagen van het uitzoeken.
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Aan dit verzoek willen we graag voldoen en daarom geven wij hieronder
(onder voorbehoud van eventuelc wijzigingen) de data van de eerstvolgende
keren dat ar afgezwommen gaat worden en van de dagen dat er uitgezocht
gaat worden wie er mee kunnen doen.

UITZOEKEN
Schalkwijk : donderdag 31 oktober.
Centrum : vrijdag 1 november.
De Planeet : zaterdag 2 november.

DIPLOMAZWEMMEN :
Sportfondsenbad Centrum : 22 november voor het Basiszwemdiploma en

de zwemvaardigheidsdiploma's.
de planet : 23 november voor de diploma's A en B.

We hopen dat we u hiermee een plezier hebben gedaan en we wensen alle
deelnemers straks veel succes.

Namens de werkgroep Jeugd-en Rez zaken
Adrie van 't Oever.

Bericht van het late uur

Het zwemmen is weer begonnen, zo ook het Uur U. Het is alleen even
wennen dat de tijdveranderd is. De vermelding in het clubblad droeg ook niet
bij tot duidelijkheid. Stond er in de extra editie keurig 2030 uur, las ik in het
eerste clubblad 21.15 uur. Dit betekende dat degenen die het voor de
zekerheid nog even in het clubblad hadden nagekeken, prompt aan het einde
van de les binnen kwannen.
We kunnen wel een aantal nieuwe mensen gebruikon om ons bad een beetje
voller te krijgen, dus...

Goed nieuws is er voor onze rust : Dit jaar geen cursus met Hans Kleinhout,
deze gaat naar Den Bosch voor een of andere cursus en dan ook nog op
zaterdag. Ze zullen het in de Planeet op zaterdag het tweede uur en bij de
droogtrainingen kunstzwemmen's middags zonder hem moeten doen.
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Het Uur u elke vrijdag van 20.30 tot 2130 uur

Kom eens langs voor vier gratis lessen : leuk hoor ! !

Bep en Toos

Contratorpedo

Hallo allemaal

Deze maand een kort stukje van het kunstzwemmen. Jullie hebben van bet
vorige seizoen eigenlijk nog wat uitslagen tegoed, maar het enige dat ik kwijt
wil is dat we de competitie met een derde plaats hebben afgesloten. Het
komende seizoen staat het handhaven van deze plaats en misschien zelfs wel
het bereiken van de tweede plaats ons als doel voor ogen. Hiernaast willen we
dit jaar met een aanal meisjes naar de N(J)K en gaan we met grotere ploegen
deelnamen aan de interkring competitie.

Extra training

Het is inrniddels bij de meesten wel bekend, maar de vrijdagavond wordt niet
gebruikt voor de beginners, maar voor de gevorderden. Meisjes vanaf
C-niveau kunnen elke vrijdag een training erbij volgen. Het is een extra
techniek training, waarbij het accent meer op volhouden ligt Je bent welkom
van 1825 19.20 uur in het sportfondsenbad. -

Groetjes, Linda
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Belangrijke Adressen

DAGELIJKS BESTUUR:

Voorz.: H.Wigman

Jan Haringstraat 51

2023 KB HAARLEM

tel. 023-27 55 97

secr. mw. M.Frensen

Dobbiuslaan 42

2071 DG SANTPOORT

tel 023-370985

Penmin . H.Scbolten

Fuhropstr 35

2024 VA HAARLEM

tel. 023-25 47 26

gironr. 593457

LEDENADMINISTRATIE

Mw.L.Rohling

Dillestraat 3

2034 MN HAARLEM

tel. 023-33 89 93

AFBELADRESSEN VOOR

LESGEVERS

Sp,bad Haarlem Centrum

 W.Bakker

tel. 02503-39 0 39

Sp.bad Schalkwijk

Mw W,Kuipers

tel. 023-33 84 84

De Planeet

H.Kleinhout

tel. 023 - 37 39 88

Clubhuis:Sp.bad Centrum

tel. 023-31 75 73 

TECHNISCH OVERLEG:

Voorz. M.Reicbert

Vlielandhof 2

2036 KN HAARLEM

tel. 023-35 14 24

Kontaktpersonen Teem. Overleg

Jeugd en REZ-zaken: 

secr. Mw. A.v.'t Oever

Eikenlaan 39

2101 WH HEEMSTEDE

tel. 023-29 30 61 

Polo-Werkgroep:

'secr. M.Bakker

Pastis an 10

2101 WH HEEMSTEDE

tel. 023-28 93 08 

Zwem werkgroep:

secr. mw. A.Veen 2onnebioemstr 45

2014 VV HAARLEM 

tel. 023 - 31 39 65 

Kunstzwemmen:

secr. mw. M. van Tol 

Jan Gijzenkade 237

2025 MB HAARLEM 

tel. 023 - 37 66 02 

Snorkelen:

fam. Bouwknegt

Dr. Scheapmanstraat 38

2032 GL HAARLEM

tel. 023-35 54 52

Clubhuiswerkgroep: W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS HAARLEM

tel. 023-36 28 65

tevens agenda beheer

LOTTO EN TOTO:

Mw.A.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS HAARLEM

tel. 023-36 28 65
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