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Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze

63e ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DONDERDAG 24 MAART 1994

AANVANG 20.00 UUR

IN ONS CLUBHUIS IN HET BOERHAAVEBAD
TE SCHALKWIJK

Namens het bestuur van D.W.T.

Miranda Frensen-Smit

Agenda

Agenda algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 1994

1. Opening door de Voorzitter de heer Niehot

2. Notulen van de 62e Algemene Ledenvergadering d.d. 17
maart 1993

3. Ingekomen stukken en mededelingen
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4 Besprekingen Jaarverslagen
a. secretaris
b. technisch overleg
c. polowerkgroep
d. zwemwerkgroep
e. jrez werkgenep
f. kunstzwemwerkgroep
g. clubhuiswerkgroep

5. Financieel verslag en verslag van de Kascommissie

6. Benoeming Kascommissie

7. Uitreiking Sendenbeker

Pauze

8. Verkiezing Bestuursleden

9. Begroting 1994

10. Afscheid Bestuur- en werkgroepleden en benoeming

11. Rondvraag

12. Sluiting
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Notulen

Notulen van de 62e jaarlijkre algemene lepenvergadering van de
Watertrappers gehouden in ens clubhuis boerhaavebad to haarlem dd.
17 Maart 1993

Exclusief de huidige en toekomstige bestuursleden bezochten in
totaal 18 mensen de ve'gadering.

1. Opening

Om 20.10 uur opent onze Vice-Voorzitter, Hans Kleinhout de verga-
dering en beet eon ieder van harte welkom op de 62e Algemene
Ledenvergadering, die voor de eerste keer in ons nieuwe clubhuis
gehouden wordt.

Hr. Kleinhout verzoekt de laden enige stilte om mevrouw Stokman
te memoreren.

Ereleden, leden van verdienste en overige leden, ik heet u van harte
welkom op de 62e Algemene Ledenvergadering.

1992 was voor DWT een druk en spannend jaar.
Allereerst het gevecht om de uren in het Boerhaavebad, met name de
uren van de zwemploeg, daar hebben we hard voor moeten vechten.
Doordat de gemeente de eerder toegezegde uren niet waar kon
maken, men was nl. vergeten dat niet alleen sport-fondsen Schal-
kwijk en Centrum gesloten werden, maar ook nog een instruktiebad

Ook de verhuizing naar het Boerhaavebad van de verschillende
sectoren gaf de nodige drukte. Daar kwam nog bij de oplevering van
ons nieuwe clubhuis en de vela uren onderhandelen of de deur naar
het bad wel of niet open mocht, al deze taken geven de
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nodige druk op een te kleine groep bestuurders.

Toch was 1992 voor DWT eon good jam. Wedstrijdzwemmen en
Kunstzwemmen deden weer mee op Nationaal niveau. Na vele jaren
waren er in 1992 weer DWT-ers die voor een prestatiemedaille in
aanmerking kwamen bij her Wedstrijdzwemmen Katinka van
Vastenhoven en bij het Kunstzwemmen Karina Douwma.

Elementair zwemmen groeide zo snel, dat DWT voor beide baden
eon ledenstop moest instellen.

Ook financieel gezien ging het DWT in 1992 voor de wind, gezien het
grote exploitatie-overschot.

Voor 1993 ziet het er goed uit en hebben inmiddels al deelgenomen
aan NWK zwemmen en NJK-kunstzwemmen. Er zijn kunstzwem-
sters die uitgenodigd zijn, die nu deel nemen aan de sectiewedstrij-
den voor de nationale Ploeg.
Elementair zwemmen blijft groeien, op dit moment is er weer een
ledenstop.
Bij het wedstrijdzwemmen vallen 15 jaar nude clubrecords.

Ik hoop dat mijn opvolger op de 63e ledenvergadering ook veal
positiefs in zijn openingswoord mag mededelen, maar dan ook over
alle sportsektoren, dus dames en heron zet hem op. Het bestuur hoop
u dit voorjaar to mogen uitnodigen voor her Openingsfeest van ons
nieuwe clubhuis.

Ik zou willen besluiten met alle kaderleden te bedanken voor hun
inzet in het afgelopen verenigingsjaar. Want alleen dankzij jullie is
1992 voor DWT een goed jaar geworden en hoop dat DWT weer op
jullie mag rekenen.
ik verklaar hierbij de 62e Algemene Ledenvergadering voor
geopend.
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Daar in de vorige Jaarvergadering gevraagd is wat de leden-stand is,
wordt medegedeeld dat:

Beginstand volgens opgave 1992 606
Contributie 1992 niet betaald 71

-----
Ledenstand per 1 Januari 1992 535
Aantal nieuwe leden in 1992 180

-----
715

Aantal leden dat het lidmaatschap
in 1992 heeft opgezegd 120

-----
Ledenstand per 1 Januari 1993 595

2. Notulen van de algemene Iedenvergadering dd. 17 Maart 1993

Zie pagina 12.
Lees svp. Naar aanleiding van een vraag van de beet Veen m.b.t.
beheer videoapparatuur, enz.

Verdere notulen worden goedgekeurd, met dank aan Miranda
Frengen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Bericht van verhindering ontvangen van: Jolande Scholte, Carola
Wigman, Marco Hendriks, Hr. Roozekrans, Walter Bakker, Pater v.
Ooyen, Hr. v. Schooten, Hr. Westerman, Mevr. Stricker en de heer
Peeperkorn.
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4. Bespreking jaarverslagen

a. Secretaresse geen opmerkingen
b. Technisch Overleg geen opmerkingen
c. Polowerkgroep geen opmerkingen
d. ZwemWerkgroep geen opmerkingen
e. JREZ werkgroep geen opmerkingen
f. Kunstzwemwerkgroep geen opmerkingen
g. Snorkelwerkgroep geen opmerkingen
h. Clubhuiswerkgroep geen opmerkingen

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie

- Hr. Kuypers wil graag de beginbalans van het vorig jaar erbij
i.v.m. overzichtelijkheid, en met de to vergelijken cijfers.

- Grote Clubaktie staat nu order diversen. Volgend jaar op een
eigen plaatsje. Overzicht voor de leden.

- Materiaalpost overschreden, i.v.m. verhuizing en aanschaf
kisten ed. voor het nieuwe zwembad.

- Herfsttoernooi zwemmen is toegevoegd. Mont eigen suppor-
ting worden, wordt medegedeeld op blz. 3 omdat er verant-
woording voor moet worden afgelegd.

- Poloboetes stijgen de pan uit. Uit de vergadering wordt opge-
merkt, dat dit 10 % was gedaald t.o.v. vorig jaar

- Obligatie - men is bezig dit terug to haler ale het mogelijk is.
Deze obligatie is waarschijnlijk uitgeloot. Dan moeten hier
inkomsten tegenover staan. Bedrag wordt gestort in de Stich-
ting.

6.A Bestuursleden

Er zijn drie kandidaten:

1. Guus Niehot, voorzitter
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2. Frank Muylaert
3. Jan Bouwknegt

Hr. Kleinhout geeft enige privé-info omtrent de kandidaten.

He. Niehot wordt gekozen als Voorzitter.
De heren Muylaert en Bouwknegt zijn bereid om in het Bestuur
zitting te nemen. Worden bij acclamatie gekozen. Niet in functie.
Bestuur verdeelt de taken

He. Kleinhout leest de brief van de kascommissie voor en aan de
Penningmeester word decharge verleend.

PAUZE

7. Benoeming kascommissie

Hr. Roozen meldt zich als lid kascommissie. De voorzitter dankt heer
Bakker voor zijn inzet.

8. Uitreiking sendenbeker

Gaat dit jaar naar een groep die nogal heeft moeten improviseren.
Deze groep heeft nog beter gepresteerd dan vorig Jaar. Nl. Wed-
strijdzwemmen. Vervolgens wordt de beker overhandigd aan de
Voorzitter de beer Roozen. Deze beker is dan ook bedoeld voor ieder
lid van het Wedstrijdzwemmen.

8A. Benoeming lid van verdienste

Degene die benoemd wordt is iemand die at jaren Leer verdienstelijk
is voor de Vereniging, namelijk Mevr. Kuypers. Haar wordt de
oorkonde overhandigd.
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9. Begroting

Er is een verwachte contributie stijging. Tevens een rentestijging. De
Grote Clubaktie eist grote aandacht.
Henk deelt mede dat de Vereniging voortaan aan de Stichting de
consumpties betaalt.

Begroting wordt goedgekeurd.

10. Afscheid bestuur- en werkgroepleden en benoeming

Afscheid wordt genomen van Remon vd Velde en Birgit van Dijk
(Polo). Mevr. Kuypers (Rez) an Mevr. ten Hove (Wedstrijdzwem-
men) an Mevr. v. Osch (tafeldame).
Bestuursleden: Hr. Kleinhout en Steef Hünneman.
Benoemd worden Erik Thoolen, Martijn Heemskerk, Ton van
Gemert (Polo)

Mevrouw Knape (kunstzwemmen) at M. Kruiswijk en Carola
Wigman (Rez.)

Van de Snorkelwerkgroep worden benoemd:
Rogier Botman, Steven Pitha, Michiel Kraakman en Marjolein
Veeninga.

De heer Kleinhout wordt door de vergadering voorgedragen als
Erelid van DWT. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

11. Exploitatie- stichting

Datum van de balans zou verschoven worden naar 1 September,
maar dit kan echter niet, omdat dit in de Statuten staat vermeld.
Hierop is Henk Scholten geattendeerd door de Kascommissie. Dit
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is de reden waarom Henk het nog niet helemaal af heeft.

Het resultaat is echter niet denderend. Omzet is gebaseerd op de
laatste maanden van 1992.

Gift van de Clubhuiscommissie is van de Fooienpot en zal gebruikt
worden voor aanschaf van barkrukken.

Ronald Stricker stelt voor om de drankjes ed. te betalen aan de
Stichting m.i.v. 1-1-94. Dit voorstel wordt aangenomen. Deze drank-
jes zal dan door de Stichting aan de werkgroepen worden geschonk-
en.

12. Rondvraag

R. Stricker vraagt of de trimloop in 1994 nog doorgaat? De terug-
loop is groot van de deelnemers. Er is inmiddels contact opgenomen
met Hr. v. Giezen, en in het T.O. besproken. Het T.O. is van plan te
stoppen met de organisatie van de trimloop.

Hr. Veen vraagt of het antwoordapparaat beter ingesproken kan
worden. Hans zal hiervoor zorg dragen, en er komt weer een tijd-
schakelaar.

L. Visser vraagt of het een idee is om 'iets’ te organiseren voor
degene die at jaren lid zijn van DWT? Het idee wordt positief ont-
vangen en meegenomen naar de eerst-volgende bestuursvergadering.

Hr. Roozen deelt mede dat er nog een aantal badpakken bij Fam. vd.
Mey liggen van het Jubileumjaar. Deze badpakken zijn inmiddels in
het clubhuis. Er zal getracht worden deze weer aan de man te breng-
en tegen gereduceerde prijzen.
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W. Stricker mist een financieel overzicht van de kosten rond het
nieuwe clubhuis.
Hans deelt hierover e.e.a. mede.

13. Sluiting

Henk Scholten bedankt Hans Kleinhout namens Cor Belles en
Miranda Frensen voor zijn enorme inzet van vele jaren. Dit wordt
bevestigd met een applaus van de aanwezige laden.
Hans bedankt hierna de Bestuursleden voor hun samenwerking.
Hans wil club tevens gaan bezighouden met Kader en Opleidingen.
Guus Niehot went Hans veel sterkte, en Hans overhandigt Guus de
Voorzittershamer.

Jaarverslag secretaris

Het bestuur is in 1993 11 keen voor vergadering bij elkaar geweest,
En dan niet te vergeten dat enkele Bestuursleden o.a. contact onder-
hielden met de Gemeente, BHZ en derden.

Vanaf maart 1993 was het Bestuur als volgt samengesteld:

Jaar van aftreden:
Guus Niehot Voorzitter 1996
Frank Muylaert Vice Voorzitter 1995
Miranda Frensen Secretaris 1995
Hank Scholten Penningmeester 1994
Jan Bouwknegt Voorzitter T.O. 1996
Cor Belles Representatie 1994

We begonnen in maart 1993 eindelijk met een voltallig bestuur,
zodat de diverse taken verdeeld konden worden.
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Besloten is, dat er geen jaarlijkse trimloop van DWT meer gehouden
zal worden. Helaas liep de organisatie niet volgens het draaiboek. De
interesse is volgens het Bestuurt vanuit de vereniging minimaal
geworden.

Tevens zijn er dit jaar 2 prestatiemedailles aangeboden aan de
dames Vastehoven (wedstrijdzwemmen) en Douwma (kunstzwem-
men) voor hun verrichte prestaties.

Het Technisch Overleg heeft een adhoccomissie ingesteld, in verband
met de aanschaf van clubkleding. Op dit moment kunnen wij u
mededelen dat er voor april clubkleding zal zijn aangeschaft.

De kinderen die in her Boerhaavebad afzwemmen krijgen van de
gemeente een fotolijstje met daarin een foto van zichzelf. Wij krijgen
de mogelijkheid om onze informatie achterop de foto te zetten m.b.t.
de mogelijkheden binnen DWT en de tijden daarvan. Als tegenpres-
tatie wordt ons door de heer de Kruvf gevraagd om foto's to nemen
van de kinderen.
Ebelien Brander is gevraagd om de infostand bij het afzwemmen
van het Boerhaavebad te coördineren. Dit zal ongeveer starten in
maart/april 1994.

Op 19 september heeft er een grandioos feest plaats gevonden ter ere
van de opening van het clubhuis en het seizoen 1993/1994. Het gehele
zwembad was afgehuurd. Er waren diverse spelen in het diepe bad,
georganiseerd door diverse werkgroepen. Barbecue was georgani-
seerd. En voor de kinderen was er een voorstelling van clown Benno.
Genoemd feest is een enorm succes geweest, dankzij de inzet van vele
mensen !!!!!
In september kregen we informatie over de 'Haarlem Pas'. (kor-
tingspas). Een door iedereen aan te vragen pas bij de Gemeente.
Onze zwemvereniging staat hierin vermeld. Bij ons kunnen leden
met een kortingspas 4 x gratis komen zwemmen. Bovengenoemde
pas, zal in januari 1994 gelanceerd worden.
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Tevens deelde de heer Bouwknegt na de zomervakantie mede met
ingang van de jaarvergadering te stoppen met zijn functie als voor-
zitter T.O. en als trainer van de snorkelploeg.
Daar het allemaal nogal onduidelijk werd, i.v.m. berichten over een
eerder aftreden van de heer Bouwknegt, heeft Maaike Stam de
functie van Voorzitter T.O. op zich genomen.
Ook Frank Muylaert deelde mede om m.i.v. de jaarvergadering zijn
functie in verband met persoonlijke redenen neer te leggen.

In december ontvingen wij het bericht van het Boerhaavebad dat wij
m.i.v. het Nieuwe jaar, op maandagavond van 17.00 uur tot 17.30
uur, de beschikking zouden krijgen over 2 banen t.b.v.
wedstrijdzwemmen. Dit is een onmogelijke situatie omdat je met
verschillende categorieën van kinderen bezig bent. Gelukkig is na
actie onzerzijds gelukt om beschikking te krijgen over 3 banen. Wat
betreft de polotraining om maandagavond, dit moest van de Directie
verschoven worden naar 22.00 uur naar 23.15 uur. Helaas is hier nog
geen wijziging in gekomen. Maar zijn druk bezig met diverse acties.

Tevens is er al een jaar geleden geconstateerd dat op diverse plaat-
sen lekkage is in het clubhuis. Daar na vele malen het op attent
maken van de lekkages, is het euvel nog steeds niet verholpen en
wenden wij ons tot de gemeente (tot nu toe zonder resultaat).

Zoals gebruikelijk laat ik de sportieve nabeschouwing van 1993 over
aan de secretarissen van de werkgroepen. Ik wil echter weer bena-
drukken dat de prestaties in het water made mogelijk gemaakt
worden door de mensen aan de kant.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maker om alle kaderle-
den te bedanken voor hun enorme inzet.

Miranda Frensen-Smit
Secretaris
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Jaarverslag
technisch overleg

In 1993 kwam het Technisch Overieg (P.O.) 11 maal in vergadering
bijeen. Het T.O. begon in 1993 met Jan Bouwknegt (voorzitter),
Maaike Stam (Polo), Anneke Veen (Zwemmen), Stefan Woolthuis
(Clubhuis). Nicole van Balen (Schoonspringen). Ronald Stricker
(JREZ), Robert-Jan van Huis (Kunstzwemmen) en Rogier Borman
(Snorkelen). Gedurende het vergaderjaar werd afscheid genomen
van Ronald Stricker in januari en van Robert-Jan van Huis in
november. Voor de JREZ nam Adrie van ‘t Oever de taak van
Ronald weer over en voor het kunstzwemmen komt in het komende
jaar Ellie van Broeck. Tevens werd Linda Visser vanaf april weer
secretaresse van het T.O. en werd Maaike Stam in september door
het T.O. voorgedragen als vice-voorzitter

Her T.O. organiseerde op 28 maart voor de 13e en voorlopig ook de
laatste keer, in samenwerking met Theo van Giezen en de werkgroe-
pen de DWT Trimdoop. Naast de Trimloop werd door het T.O.
meegewerkt aan de organisatie van her openingsfeest van het Club-
huis en het seizoen 1993-1994 op 19 september. Vervolgens werd
voor de Sportinformatiemarkt bij de opening van de CIOS-sporthal
op 13 navember in een razend tempo de stand en de bezetting hier-
van geregeld.

Op het gebied van de PR is her T.O. dit jaar redelijk geslaagd. Er
werd een nieuwe informatiefolder voor de vereniging gerealiseerd en
er werden echte DWT ballonnen gemaakt. Met het Boerhaavebad is
contact gelegd omtrent ledenwerving voor de vereniging tijdens het
diploma zwemmen van het bad. In 1994 zal dit van start gaan. De
motor van dit alles binnen het T.O. was Maaike Stam.
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Ook dit jaar was DWT weer actief met de grote clubactie. Hoewel de
organisatie dit jaar nog niet vlekkeloos verliep, was de actie een
succes met 488 verkochte loten. Ook voor 1994 staat deze actie weer
op het programma. Tenslotte heeft het T.O. in samenwerking met
het bestuur, een commissie in het leven geroepen, die zich binnen-
kort gaat buigen over de clubkleding voor de komende jaren.

Namens het Technisch Overleg

Linda Visser - van Emmerik

Jaarverslag polowerkgroep

Samenstelling:
De polowerkgroep is in 1993 begonnen met de volgende samenstel-
ling:

Marius Bakker (Secretaris)
Maaike Stam (Voorzitster/Penningvrouw)
Robin Groenendijk (Materiaal)
Eric Thoolen
Paul Thoolen
Brigitte van Dijk
Ton van Gemert (toernooien)

In de loop van 1993 wijzigde de samenstelling zich nogal: Martijn
Heemskerk is in mei de polowerkgroep komen versterken en Brigitte
van Dijk is aan het begin van 1993 gestopt met al haar activiteiten
bij DWT.
Daar er aan het begin van 1994 nogal wat is veranderd in de polo-
werkgroep, lijkt het zinvol hier ook wat over mede te delen. Maaike
is gedeserteerd en is nu voorzitter van het Technisch Overleg en een
oud DWT-er -maar op dit moment duidelijk toch speler bij het
eerste herenteam van de vijand- is voorzitter
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geworden. Ton heeft het Penningmeesterschap van Maaike over
genomen. Martijn zal in 1994 het clubblad vullen met onzin en wat
hem nog meer te binnen schiet en Paul zal, op het draaien van een
aantal baddiensten na, stoppen met al zijn activiteiten voor de
polowerkgroep (bedankt Suus). Ondanks alles schijnt iedereen er
alle vertrouwen in te hebben dat de polowerkgroep het in deze
samenstelling prima zal doen. Persoonlijk denk ik dat ze best wat
hulp kunnen gebruiken. Daarom doe ik vanaf deze plek een beroep
op iedereen die het toch al heel druk heeft om de polowerkgroep er
nog maar bij te nemen. De ervaring leert namelijk dat je het meeste
hebt aan mensen die er eigenlijk geen tijd voor hebben maar het zo
leuk vinden om te doen.

Activiteiten:
Op 31 januari begonnen we met een toernooi in het Boerhaavebad
voor Heren Jeugd, Heren 3 en Adspiranten Jongens. Dit was voor
Ton een vingeroefening voor het Pinkstertoernooi wat dit, jaar voor
het eerst op zeer grote schaal plaats zou vinden. Alle poloërs van
DWT moesten mee kunnen doen. Het toernooi was dus niet alleen
voor en de beste teams. Bovendien was het naast een heel groot,
tevens een internationaal toernooi. Er waren Duitse Dames, Franse
Dames en Heren en Engelse Heren. Hayo Stam zorgde er persoonlijk
voor dat het de Duitse Dames aan niets ontbrak, zij zullen dan ook
dit jaar wederom bij hem komen 'slapen'. De Fransen hadden
kennelijk een goede sponsor, want zij logeerden bij de buren in het
hotel. De Engelsen logeerden traditiegetrouw bij gastgezinnen.

Teams:
Voor het seizoen 1993-1994 zijn de volgende teams ingeschreven:
Heren 1 t/m 5
Heren Jeugd
Adspiranten Jongens
Dames 1 en 2
Volgend seizoen hopen we weer een pupillen team en een
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meisjes adspirantenteam in te schrijven. De vraag is echter, of dat
ons dit jaar zal lukken. We vertrouwen erop dat er door uitbreiding
van de PR-activiteiten binnen de vereniging meer jongens en meisjes
interesse zullen krijgen voor een sportieve eerdere binnen de zwem-
sport en dus ook voor waterpolo.
Het ziet er trouwens wel naar uit dat we omstreeks 2004 een behoor-
lijk aantal pupillen zullen hebben... Daar heeft het geboorteplan van
Eric wel voor gezorgd. In 1993 zijn nogal wat polodames bevallen
van polobaby's en er zullen er in 1994 nog een heel stel volgen. Voor
de volgende polobaby's zijn al startvergunningen aangevraagd:
Maxime van Katja
Juriaan van Andre
Cato van Marjo
Milou van Ebelien
Wij hopen dat de gelukkige ouders snel een pasfoto willen inleveren!

Trainers:
De trainingen van de herenselectie worden sinds augustus 1993 weer
verzorgd door Piet Koning. Piet is al vroeg in het seizoen begonnen
in het frisse water van de Houtvaart. Althans de heren begonnen in
het water. Piet lachte ze (meestal) vriendelijk toe vanaf de kant. De
door zwangerschappen iets gehandicapte dames-selectie wordt
getraind door Ron Boon. Heren Jeugd, Heren 3 en 5 worden door
Frank Joosten getraind en Stefan Woolthuis verzorgd samen met
Eric Thoolen en soms Ulco Kleinhout de trainingen van de Adspi-
ranten en Pupillen. We verwachten dat Heren 2 en 5 kampioen
zullen worden en hopen dat Heren 1 en Dames 1 in de tweede helft
van het seizoen beter zullen presteren dan in de eerste helft.

Namens de Polowerkgroep,
Maaike Stam
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Jaarverslag zwemwerkgroep

Terugkijkend op 1993 kunnen we vaststellen dat het voor de trainer
en de werkgroep niet het rustigste jaar is geweest.
Een aantal leden zijn vertrokken, en niet altijd op een prettige
manier. Ook kregen we te maken met een nieuweling die absoluut
weigerde zich aan te passen aan de tijdens de training geldende
regels, en daardoor voor de nodige onrust heeft gezorgd. Gelukkig is
dit probleem inmiddels opgelost en kunnen we ook constateren dat
er de laatste tijd weer een flink aantal nieuwe zwemmers zijn bijge-
komen.

Een verademing was het eerste paastoernooi in het nieuwe zwembad.
Geen startblokken meer in Zandvoort lenen of lijnen uit Schalkwijk
aan elkaar knopen, maar alles bij de hand in een snel bad!

Ook een succes was de mogelijkheid om te blijven trainen tijdens de
zomervakantie. De opkomst was beslist goed te noemen, voor herha-
ling vatbaar!

Sportief gezien groeien we nog steeds gestaag door:
Tijdens kringkampioenschappen zijn er 12 medailles behaald.
Katinka van Vastenhoven werd tijdens de Speedo finales 2x Neder-
lands Kampioene in haar leeftijdsklasse, t.w. op de 100 en de 400m
vrije slag. In haar eerste wedstrijdjaar heeft ze de meeste clubre-
cords voor meisjes onder de 10 jr. overgenomen.
Veel oude clubrecords zijn er ook gesneuveld door toedoen van
Maarten Keyzer (1979), jongens onder 14 jaar; en sinds september
jl. door Colin Liem (1978), Colin heeft inmiddels 4 NK limieten
behaald en zal op 26 februari DWT vertegenwoordigen op de Neder-
landse Kampioenschappen.
In de competitie staan we op een goede 7e plaats. Wanneer onze
basisploeg wat groter zou zijn geweest, had er wellicht meer in
gezeten.
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Hans van Vastenhoven heeft inmiddels de vereniging verlaten; de
trainer wordt nu gedurende 2x per week geassisteerd door Nicky
Slinger. Voor de andere keren
wordt nog steeds naar een oplossing gezocht; er zijn zoveel niveau-
verschillen dat het bijna onmogelijk is voor een persoon om . de hele
ploeg op gang te houden.

Tot slot nog de werkgroep:
Jaap Keyzer heeft deze inmiddels verlaten. Ook Ineke Visscher heeft
te kennen gegeven dat zij er mee stopt. Ze blijft ons tot en met het
paastoernooi helpen en zet er dan een punt achter. Een compliment
aan haar is zeker op zijn plaats, want zij heeft maar liefst ELF jaar
in de werkgroep wedstrijdzwemmen gezeten.
Nieuwe krachten zijn gevonden in Mw. van Wed en Dhr. Liet.
Samen met hen zullen Marja Snoeks, Cock van Schoor, Wim Roozen
en ondergetekende proberen om er voor de zwemploeg weer een
goed jaar van te maken.

Namens de werkgroep,
Anneke Veen, secr.

Jaarverslag jrez werkgroep

Na het vertrekken van Wil, eind vorig jaar zijn we in 1993 verder
gegaan met de overgebleven teamleden t.w. Ronald, Jolanda, Mar-
cel, Bert, Siep, Carola en Adrie.

Diploma zwemmen:
Carola heeft de werkzaamheden rondom het diploma zwemmen van
Wil overgenomen; een hele klus, maar het is perfect verlopen. Er
waren dit jaar erg veel afzwemmen nl. 226 en iedereen is geslaagd.
De verdeling was als volgt:
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85 x Diploma A
67 x Diploma B
40 x Basiszwemdiploma
21 x Zwemvaardigheid I
10 x Zwemvaardigheid II
3 x Zwemvaardigheid III

De Baden:
Een stroeve start in het Boerhaavebad. Iedereen heeft moeten
wennen, zowel de ouders als kinderen en lesgevers. In de loop van
het jaar is het allemaal verbeterd, er is zelfs tijdelijk een ledenstop
geweest. De Planeet draait als vanouds, ook daar was tijdelijk een
ledenstop. Toch blijven er zich in beide baden regelmatig problemen
voordoen wegens een tekort aan kader. Een bekend probleem dat
onze aandacht blijft houden.

Trimloop:
Ook dit jaar was JREZ voltallig aanwezig om voor de laatste keer
het parcours uit te zetten, de bewegwijzering te verzorgen enz.
Helaas is deze laatste loop niet geworden wat het had moeten zijn:
een waardige afsluiting. Is dertien dan toch een ongeluksgetal?

De dag van Siep:
Een leuke dag met o.a. 100m Siep dragen, een actie
die de eigenaar van de naam beslist 'minder' vond hoewel de foto's
anders lijken uit te wijzen. We troffen het slecht met het weer maar
dat lijkt traditie te worden. We hadden meer deelnemers gewild,
hopelijk lukt dat het komend jaar.

Kindermiddagen:
Op 3 april was er een middag in het clubhuis met pannekoeken,
films en spelletjes, maar helaas zonder badwater. Slechts 12 kinde-
ren waren aanwezig. Tijd dus om weer een pauze in te lassen. Het
reisje in september ging naar Drievliet, een klein pretpark waar we
al eerder zijn geweest. Ook hier weer weinig
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kinderen, maar net als andere jaren ongelooflijk mooi weer en een
feest van een dag.

Het jaar werd in september weer afgesloten met het Sinterklaasfeest
en de Kerstkien. Tot tevredenheid van de ouders en de Sint dit jaar
gekozen voor een andere meer veilige plaats om de kinderen toe te
spreken. Ook hier hadden we graag meer kinderen willen hebben,
het waren er zo'n 100, maar het was een bijzonder geslaagd feest.

Een grotere opkomst van verleden jaar bij de kienavond, maar toch
nog minder dan we graag hadden gezien. Het poloschema zat ons een
beetje dwars. Wel was het een erg gezellige DWT avond en dat telt,
vinden wij zeker mee.

Als altijd willen we ook dit jaar besluiten met iedereen zowel zwem-
kader als alle ander, helpers, weer te bedanken voor hun inzet en
werk het afgelopen jaar.

Namens de JREZ
Adrie van 't Oever

Jaarverslag
kunstzwemwerkgroep

Op l januari 1993 was de samenstelling van de groep als volgt:
Ellie van den Bosch voorzitster
Han Dijkman penningmeester
Marian van Tol secretaresse
Ellie van Broeck verzorging van de badpakken
Robert-Jan van Huis afgevaardigde T.O.
Corrie Burghout algemeen lid
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Wisseling van werkgroepleden:
In de loop van het jaar zijn Robert-Jan van Huis en Corrie
Burg-hout uit de werkgroep getreden. Begin 1993 is Franciska
Knape toegetreden tot de werkgroep.
Op de ouderavond hebben wij een oproep gedaan voor meer werk-
groepleden. Hierop is door Jellie Bleeker en Ellen Vollenga gerea-
geerd.

Trainingsprogramma:
De trainers Han Dijkman, Hans Kleinhout en de trainster, Kitty
Ungureanu en Linda Visser werken met het nieuwe trainingspro-
gramma, dat ultimo 1992 is opgesteld en als prettig wordt ervaren.

Prestaties:
De prestaties van de kunstzwemsters zijn voortdurend in stijgende
lijn, vooral in de interkring(en)-wedstrijden en in de kring competi-
tie.
Aan het eind van het seizoen hebben ze de 3e plaats in de
kring-competitie weten te behouden. Het verschil met de nummers 1
en 2 was minimaal ten opzichte van het jaar daarvoor.
Na opmaken van de tussenstand in het nieuwe seizoen (eind decem-
ber) stonden wij zelfs op de 2e plaats.

Selectieploeg:
De kring heeft een selectieploeg samengesteld van de beste 10 meisjes
in de groepen onder 13 en onder 15 jaar. In dit team zijn 6 zwem-
sters van D.W.T. opgenomen. Met deze ploeg wordt er getraind en
hebben ze al 'n techniek en 'n uitvoeringenwedstrijd gezwommen.

N.J.K. en N.K.:
In februari hebben 3 zwemsters aan de N.J.K. deelgenomen en
hebben ze een hoger score dan het jaar daarvoor behaald.
Ook op de N.K. gehouden in april waren er weer 2 kunstzwemsters
van onze vereniging aanwezig nl. Nicole Dijkman en Karina
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Douwma, ze hebben daar heel goed gezwommen.
Karina heeft bij de junioren de limieten gehaald voor selectie van de
nationale ploeg. Helaas is zij niet geselecteerd. Dit hield wel in dat ze
een prestatie-medaille oef-ing. Alle zwemsters trainen weer hard om
limieten te halen voor de N.J.K. en N.K. voor volgend jam.

Internationale wedstrijd:
Al 3 jaar proberen wij een internationale wedstrijd te organiseren.
In het leen 2e jaar zijn dit nationale wedstrijden geworden, omdat
buitenlandse verenigingen op de betreffende data verhinderd waren
te komen.
In het 3e jaar is het gelukt hier werkelijk gestalte aan te geven en
konden wij de zwemstertjes verwelkomen uit de jongste categorie
van de Vereniging 'Olympia' uit het Belgische Kortrijk.

Cursussen:
Een aantal moeders (helaas geen vaders) hebben de R.O.A.K. -cur-
sus met succes gevolgd. Ook hebben er een paar het M-diploma
(jurysecretariaat) behaald.
Linda Visser is aan de 2-jarige cursus kunstzwem trainer-A begon-
nen.
Iedereen die in 1993 heeft meegeholpen willen wij voor hun mede-
werking en inzet bedanken. Verder hopen wij ook dit jaar de bereid-
heid onder de zwemsters, train(st)ers leden van de werkgroep en
anderen te vinden om er iets goeds van te maken.

Namens de werkgroep kunstzwemmen
Marian van Tol
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Jaarverslag
clubhuiswerkgroep

Het afgelopen jaar is een redelijk jaar geweest wat betreft de de
klandizie in het clubhuis. Er zijn wel flinke uitschieters geweest zoals
het pinkstertoernooi die de tijden van weleer (qua aantal bezoekers)
evenaarden en dat terwijl het toernooi zelf in de planeet werd gehou-
den. Tijdens de feestavond werd er een extra biersoort getapt in een
tent voor de deur van het clubhuis. De tent werd ter beschikking
gesteld door de familie van Gaale waarvoor onze hartelijke dank.
Ondanks de harde wind die avond was de tent perfect om even uit
het discogeweld van het clubhuis te vluchten. Ook het paastoernooi
was weer gezellig druk en er is op één avond nog nooit zoveel cola
verkocht.
Na de zomervakantie werd het seizoen geopend met een grandioze
barbecue voor de hele vereniging. Deze gezellige middag/avond werd
perfect georganiseerd en verliep dan ook gladjes. Erg leuk was het
barbecue-ende bestuur onder leiding van de heren Stam en Wool-
thuis. In het bad zelf waren allerlei activiteiten en men kon zelfs naar
buiten op de ligwei (het regende zomaar eens niet). Huishoudelijk
gezien is er reeds veel gebeurd in he clubhuis, maar een aantal
plannen zullen in het komende jaar nog uitgevoerd worden.

De barbezetting bestaat momenteel uit een kleine groep enthousiaste
mensen, die elke week maar weer voor ons natje en droogje zorgen.
De Sendenbierbeker is voor jullie allemaal en wordt uitgereikt op de
eerstvolgende barmedewerkersavond. Wanneer u als regelmatige
bezoeker van het clubhuis het ook eens achter de bar wilt proberen,
kunt u bij Marco Hendriks of Stefan Woolthuis terecht.

Het schoonhouden van het clubhuis is vooraleerst de taak van de
gebruikers van het het clubhuis maar zaken zoals ramen lappen en
de vloer in de was zetten worden nu door Valentine Hermus
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gedaan. Dit bevalt zeer goed maar duidelijk moet zijn dat het club-
huis ten alle tijden schoon dient te worden achtergelaten. Het komt
helaas nog te veel voor dat kopjes niet worden afgewassen, tafels met
kringen en vlekken worden achtergelaten en consumptieverantwoor-
dingen niet of nietvolledig worden ingevuld. De werkgroep betreurt
het dat hier altijd op teruggekomen moet worden.
In het komende jaar willen we doorgaan met een extra biersoort uit
de fles, momenteel is dit De Koninck maar er zullen nog andere
soorten volgen.

De clubhuiswerkgroep

Wedstrijdzwemmen

Op 16 januari j.l. startte in de Planeet de le competitiewedstrijd van
1994. Onze jongens en meisjes moesten wel weer wennen aan het
wedstrijdgevoel. Er werden tijden verbeterd en sommige zwommen
onder hun persoonlijke tijd. Er waren le 2e en 3e plaatsen te verd-
elen en deze gingen naar:
400 m vrije slag heren 1 Celin Lieme

200 m wisselslag m 79 el 2 Daniëlle Kaptijne

100 m wisselslag j+ m 10j 1 Evelien v Leeuwene

3 Annette Knapee

200 m vrije slag 81 el 1 Willemijn v Leeuwene

3 Daniëlle Kaptijne

100 m schoolslag Heren 1 Celin Lieme

100 m vlinder meisjes 79 el 2 Daniëlle Kaptijne

100 m schoolslag j+m o 10 j 2 Evelien v Leeuwene

3 Nicolette Knapee

200 m wisselslag j 77 ee 1 Celin Lieme
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Zo te zien geen slecht resultaat. Er werden trouwens zoals de 'de
zwarte parel' en 'de witte parel' van DWT. Raden jullie maar eens
voor wie deze namen bestemd zijn? Voor alle toekijkende ouders
en/of zwemmers schrijf ook eens een stukje in de clubkrant, want het
is toch leuk om iets over je prestaties te lezen. Dus geef ik de pen
door aan een ander. Wie volgt?

'Een toekijkende ouder'

Contra Torpedo

Hallo allemaal,
Na het schrijven van de vorige Contra Torpedo, heb ik de resultaten
van het diploma zwemmen voor kunstzwemmen op 27 november
1993 gekregen. Hieronder volgen de geslaagde:
F-diploma E-diploma

Yvonne Heling Joyce Vollenga
Joyce Bleeker Nicolette Knape
Leon Knape Gwen Leeuwe

Esther Niehot
Ddiploma Femke Zuidhoek

Bianca van Broeck
Figen Gökalp Patricia ter Horst

Zoals beloofd, een kort verslag van de grote Nieuwjaarsshow in
Purmerend. De stemming was optimistisch te noemen, na de zeer
succesvol verlopen demonstratie in het Boerhaavebad tijdens de
Nieuwjaarsreceptie (zeer geachte polo wg: In het water lag geen
VLEES voor aspiranten teams, maar zo'n 35 sierlijke MEISJES). In
Purmerend aangekomen via maar liefst 4 verschillende routes, werd
er eerst met de lichtshow geoefend. Het nut van deze training bleek
tijdens onze uitvoering niet echt, maar daarover straks meer.
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Nadat de training was afgelopen, zijn we onze meegebrachte boter-
hammetjes gaan opeten in een ander deel van het zwembad. In die
periode warden alle deelneemsters weer vakkundig met gelatine
ingesmeerd door de firma Ellie & Ellie. Een likje van het een en
ander op ogen en mond, maakte de ploeg klaar voor onder water.
Tot onze vreugde waren wij de laatste groep voor de pauze. Dit
zorgde ervoor dat ons nummer lang bleef hangen in het geheugen
van de toeschouwers. Helaas niet in ieders geheugen even goed, want
een Zaanse verslaggever noemde onze club steevast DTW (lijkt op
BTW). „uien zijn/haar zeer positieve commentaar, is het bij deze
vergeven. De uitvoering verliep goed, heel goed zelfs, maar de ver-
lichtingsman waarmee de afspraken over lichten geen licht waren
gemaakt zat niet achter de knoppen. Het gevolg was dat zodra de
kaarsjes voor de jongste groep werden aangereikt. ze het licht
dimden. De middelste groep die op dat moment aan het zwemmen
was, lag dus in het denker. Dat was geen ramp, want ze waren toch
bijna klaar. Wat wel jammer was, was dat de oudste groep op het
moment van beginnen op de kant in het donker stond. Hun kantstuk
met wandelstokken is door de licht-meneer (geen licht dus) even over
het hoofd gezien. Een deel van de redding kwam door het fluisterend
'meer licht' van trainster Linda Visser, die hij onze lichtbundel was
gaan staan. De avond verliep verder grandioos en het leukste was het
eind. Dit ontaardde in een gigantische gezellige puinzooi, waarbij
alle spanningen voor het optreden verdwenen, waren. Wat de zwem-
sters en trainers betreft, is zo'n show voor herhaling vatbaar. Wel-
licht is het een poging waard om hem naar Haarlem te halen.
Ook is er weer deelname van DWT aan de Nederlandse kampi-
oen-schappen. Voor de voorronde (gehouden op 19 februari) hebben
Nicole Dijkman, Karina Douwma en Bianca Phipippo zich geplaats. 
Renate de Lange had slechts 1 NK limiet en mocht helaas niet
meedoen. Nicole Dijkman heeft op de NK de mogelijkheid zich te
plaatsen voor de selectiewedstrijd voor de Nederlandse ploeg. Zij
heeft reeds 1 maal de benodigde punten verzameld,
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wat haar ook een bronzen prestatiemedaille opleverde voor 1993.
Door een chronisch gebrek aan uitslagen, geen verdere verslagen.

Tot een volgende keer.
Linda

De Water-babies van
Bep en Toos

Er was eens een zwemvereniging, die zijn domicilie in het
Sportfondsenbad te Haarlem had. Helaas werd dit bad te oud, te
koud, en te slecht, zodat de gemeente Haarlem besloot om een nieuw
bad te bouwen. De zwemvereniging verhuisde dus met het inventaris
van het Sportfondsenbad naar het Boerhaavebad. Enkele inventaris-
stukken blijken inmiddels w.c., slaapkamer, en huiskamer wanden te
versieren (NIET DUIKEN boven een waterbed. ZWEMZAAL in een
toilet ??) Afgezien daarvan, verliep de verhuizing redelijk. Het was
wat inschikken door wat minder badwater (letterlijk en figuurlijk),
maar alles kreeg een plekje. Toen sloeg het noodlot toe bij de zwem-
vereniging. Er zat/zit namelijk iets in het water. Dat iets zorgde voor
een golf van zwangerschappen binnen de zwemvereniging. De dikke
buiken zorgden zelfs voor een volledige ineenstorting van het eerste
dames waterpoloteam. Gelukkig komt aan elke zwangerschap een
eind. Ook bij de zwemvereniging worden de waterbabies nu aan de
lopende band geboren. Echter opvallend detail is het geslacht van de
waterbabies: Het iets in het water van het Boerhaavebad levert
voornamelijk MEISJES. Maxine (van Katja), Merel (van Linda),
Judith (van Jan & Truus), Cato (van Marjo), Milou (van Ebelien) en
ook Anje kreeg een dochter, waarvan ik de naam even vergeten ben.
Tot op heden is alleen Edith Piers verrast met de geboorte van een
ZOON. Deze meisjes-golf biedt perspektieven voor met name de
afdeling kunstzwem-
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men. Er zijn bij mijn weten nog 4 dames in afwachting van ...
Opgeteld bij de reeds geboren 6 meisjes zijn dat aldus 10 meisjes.
Precies voldoende voor een kunstzwemploeg van 8 uitvoering-
-zwemsters en twee reserves. Zij kunnen in 2005 deelnemen aan de
NJK. Heel handig dus voor de toekomst van het kunstzwemmen
binnen de vereniging, want niet alleen waterpolo kan meisjes gebrui-
ken. Voor de poloafdeling is het advies om een ander zwembad te
proberen, waar iets in het water zit dat voornamelijk JONGENS
oplevert.

Toos (ook namens Bep)

P.S. In 2005 kunnen de ouders van deze waterbabies vast ook nog
wel terecht op het overbekende Late Uur. Elke vrijdag van 21.00 tot
22.00 uur. Vindt U dat te lang wachten nog, kom dan nu al. Dan
heeft U tegen die tijd al 10 jaar genoten van het (vruchtbare) badwa-
ter in het Boerhaavebad.

Beste ouders,

< heeft u genoeg van het warme, vochtige terras of van het club-
huis?

< verveelt het u om naar het lesgeven te blijven kijken?
< vindt u het leuk om met kinderen om te gaan?
< vindt u het belangrijk dat het (goedkope) verenigingszwemmen

blijft voortbestaan?
< wilt u zich wel eens binnen verenigingsverband inzetten voor

anderen?
< kunt u zwemmen en vindt u het niet erg om nat te worden?

Geef u dan op als lesgever
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Wij hebben door een aantal vertrokken lesgevers een dringende
behoefte aan nieuw kader om een goede kwaliteit van de zwem-
les-sen op peil te houden. Ervaring is niet noodzakelijk. Wij zorgen
voor voldoende opleiding, ondersteuning en begeleiding. U kunt zich
opgeven bij de uurleiders Walter Bakker, Linda Visser of Hans
Kleinhout of bij de entree-tafels.

De Lesgevers

Feitelijk

De Snippen -DWT 15 januari 1994

Eindelijk heeft Alex mij zover gekregen dit stukje te schrijven.
Omdat ik van de wedstrijd weinig meer weet, zal het meer onzin
worden dan een zinnig stukje. 's Middags was er veel gezeur over het
vervoer wie waar en waarom met de bus en of auto moest. Dit
allemaal omdat Daniel z'n vader zo nodig KUNSTZWEMMERS Ga,
u leest het goed) moest rijden en wij derhalve geen vervoer hadden
zodat er dure strippenkaarten gekocht moesten woeden voor de bus
naar Amstelveen terwijl de kunstzwemmers best met de trein had-
den gekund. Toen we in Amstelveen waren gingen we ons omkleden
en na een korte teambespreking gingen we met goede moed het
water in. Na 45 seconden maakten de Snippen reeds hun eerste
doelpunt wat onze goede moed niet ten goede kwam. Even daarna
werd ons aller Ed er om de een of andere vage reden uitgestuurd.
Feitelijk moesten we nu beter ons best gaan doen maar helaas
scoorden 'hun' met 1.56 op de klok weer. Op 2.15 scoorde Alex
feitelijk ons eerste doelpunt in deze wed-strijd maar algauw maakte
de Snippen er 3-1 van. Einde eerste partje. Het tweede partje was
feitelijk rommelig zodat ze feitelijk uitliepen tot 6-3. Wanneer en
waarom zij gescoord hebben interesseert me feitelijk niet, het is
alleen een feit dat ik (ondergetekende)
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met 1.11 op de klok scoorde uit een man meer. Feitelijk kwam nu het
derde partje met feitelijk mooie doelpunten van ene Ed en Alex.
Toen kwam volgens de waterpolo regels het vierde en tevens laatste
partje waarin we feitelijk geen doelpunten maakten en ik daarom
feitelijk weinig meer van weet. De eindstand was feitelijk 12-5 maar
feitelijk waren we het hier niet mee eens want feitelijk was er een
vervelende scheits waar we feitelijk schijt aan hadden.
Verder waren er rog vervelende douches in het zwembad die feitelijk
maar heel even aanbleven dus feitelijk was je meer aan het drukken
dan aan het douchen en nou zult u zeggen: waarom houd je het
knopje dan niet gewoon ingedrukt dan antwoord ik dat dat niet kon
omdat de douches zodanig geconstrueerd waren dat de douchekop
(waar het water uit komt)een halve meter verderop hingen en dus
weer uit waren voordat je ook maar de kans had om er onder te
gaan staan. Dit wat betreft de douches. Verderder (dit is geen type-
fout maar de overtreffende trap van verder) hadden we kunnen
winnen als we op de heenreis niet zo krap hadden gezeten waardoor
we bij voorbaat al spier en andere pijnen hadden wat een gevolg was
van de reeds voorgenoemde kunstzwemmers. Nadat Daniel Stokman
en Ed Roosen (niet van de zaadhandel in de Haarlemse binnenstad)
heel flauw (bijna even flauw als dit stukje) mijn schoenen hadden
verstopt zodat ik feitelijk wanhopig dwaalde, konden we feitelijk
vertrekken. Feitelijk id dit het einde van dit feitelijk onzinnige stukje
dus laat ik het hierbij.

Thijs
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Van de polowerkgroep (1)

Van de voorzitter
(Vergane glorie)

Iedere vrijdag fiets ik naar ons zwembad, het Boerhaavebad. Ik zeg
ons bad, want ook op mijn weg raar dit zwembad, fiets ik langs om
oude had, het Sportfondsenbad aan de baan. Tranen in mijn ogen als
ik zie hoe dat bad er nu uit ziet. Sinds de rigoureuze beslissing tot
sloop gevallen is, takelt het zwembad in een hoog tempo af. Een
kraker trok erin, de ramen werden vernield en een brandje zorgde
een bouwval. Ons zwembad liet zich echter niet kennen. De buiten-
muren kregen ze niet om. Tot enkele weken geleden slopers begon-
nen zijn met het slopen en het uitwissen van ons verleden.
Daar waar
• we alle als klein jongetje hebben leren zwemmen.
• we allemaal zijn bezweken voor dat leuke spelletje.
• we vrijdags na afloop van de training een biertje dronken.
• we kampioen werden met het Heren Jeugd-team.
• Heren 1 tweede klasse speelde.
• tijdens DWT feesten iedereen uit zijn bol ging.
• we niet uit de glijbaan mochten springen en dat toch deden.
• Joop van Stade ons de trucjes van het kaarten probeerde te

leren.
• Ton zijn Irene ontmoette.
• het water koud was en de vloeren vaak vies.
• Maaike haar Stefan versierde.
• we vrij waren als een vogel.
Ik denk dat velen het met mij eens zijn als ik zeg, dat het jammer is
dat het zwembad weg is. Het water was vaak koud en het bad vaak
vies, maar er was nooit gezeur over badwater of een te langzaam
omkleden. Helaas weg is weg en dat komt niet meer terug. Het is wel
leuk om nog eens te denken aan die tijd. Wees
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eerlijk het zwembad is weg, maar de verhalen zijn nog niet verge-
ten.

Er is weer een maand waterpolo voorbij. Heren 1 komt steeds wat
moeizaam uit de startblokken. Volgend jaar zal ik de competitie-
leidder vragen de vakanties te schrappen. dat zou een mooi seizoen
beloven. Een heel aardig resultaat werd neer gezet tegen de spelers
van HPC. Het werd een spannend gelijkspel. Klasse jongens. De
Dames hebben de verloren punten terug. Zij hebben zelfs twee keer
achtereen gewonnen. Heeft Ron Boon de goede weg gevonden?

Sinds lange tijd is er iemand van de club naar de waterpolo
kring-trainingen. Dana Ungureanu traint op zondagavond met de
beste meisjes van onder de 14 mee. Onder leiding van Ingrid den
Hartig bereiden zij zich voor op de voorrondes van het Nederlands
kampioenschap voor kringteams. de groep bestaat uit 18 meisjes.
Hiervan mogen er 12 mee naar de voorrondes. Vanaf deze plaats
wens ik Dana succes.

In het gangetje naar de kantine komt een lijst met foto's te hangen.
Deze foto's zijn gemaakt tijdens de wedstrijd van Heren 1 tegen
HPC. De lijst is gemaakt door Marc van Gaale. Stefan Woolthuis is
druk bezig om foto's te maken van alle teams. Deze foto's komen
ook in het clubhuis te hangen.

De voorzitter
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Van de polowerkgroep (2)

Caps
De polowerkgroep biedt aan: caps met diverse nummers in alle
kleuren die je maar wilt, zolang dat maar wit en blauw zijn. Het
zijn stoffen caps en ze kosten Hfl 35,- per paar. Heb je interesse,
neem dan contact op met iemand uit de polocommissie (herkenbaar
aan de roze sjaaltjes).
Wees er wel snel bij, want op + op = echt op.

Trouwen
We kregen een fax binnen van Marcel
Reichert uit Amerika!! Daar stond in,
dat alles goed met hem ging en dat hij
gaat trouwen met Loretta op 30 april
a.s.!! Wij hebben het adres van hem in
Amerika, dus geef het even door als je
hem een kaartje wilt sturen, dan zorgen
wij voor de rest. Het zou leuk voor hem
zijn, als er veel kaartjes aan hem

gestuurd zouden worden, dus stuur er (net als de polocommissie)
één naar hem (hen) op!!

Wist je trouwens dat:
- Alex 'the Stud' Claus opeens verdacht enthousiast over kunst-

zwemmen is
- wij denken dat hij dat alleen maar over één bepaalde

(17-jarige) kunstzwemster is
- DWT hiermee zijn meest begeerde vrijgezel kwijt is
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- wij hierbij Teun tot zijn opvolger benoem.
- Carola en Robin iets achter het tafeltje hebben gedaan zonder

te willen zeggen wat
- Ton (eindelijk) geslaagd is
- hij nu eindelijk weer gewoon de hallen kan gaan tegenhou-den

(als het goed is)
- er weer een Kanjer van de Maand is
- hij natuurlijk van Heren 5 is
- hij op 5 februari zijn eerste drie doelpunten uit zijn prille

waterpolo carrière gescoord heeft
- hij Luuk heet en (nog) steeds vrij ligt (letterlijk en figuurlijk)!

Uitstagen

Datum: 15 januari
Heren 1 -Koudekerk: 6 - 11

Doelpunten: Mare 2: Hayo, Frank, Paul en Marcel ieder 1
Heren 3 - Aquafit: 8 - 6

Doelpunten: Bert 3: Pim en Herman 2, Jeroen B. 1
Heren 5 - West Friesland: 1 - 6

Doelpunt: Peter
Dames 1-IJZPC: 1 - 3

Doelpunt: Antoinette
Dames 2 - Zwepho: 8 - 4

Doelpunten: Monique 5: Manja 2 en Maaike 1.
Heren Jeugd - De Snippen: 5 - 12

Deelpunten: Eddy en Alex 2; Thijs 1.
Jongens Aspiranten - Alliance: 6 - 8

Doelpunten: Rob 3: Patrick 2 en Martin 1 (vanuit eigen doel!).
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Datum: 22 januari
Heren 1 - Sassenheim: 6 - 6

Doelpunten: Hayo 2: Frank. Jurgen, Ted en Marc ieder 1.
Heren 2 - Hoorn: 12 - 8

Doelpunten: André 4;Paul 3;Luc 2; Lodewijk, Ab en Ronald 1.
Heren 3 - De Ham: 9 - 5

Doelpunten: Pint 4: Herman en Bert 2; Jeroen 1
Heren 5 - Aquarius: 14 - 5

Doelpunten: Alex 5; Eddy 3; Martijn, Peter en
Stefan ieder 2.

Heren Jeugd - Triton: 9 - 5
Doelpunten: Eddy en Alex 3; Arnoud. Rob en Daniël 1.

Dames 1 - Rapido: 1 - 5
Doelpunt: Maaike

Dames 2 - AZV/OBM: 2 - 10
Doelpunten: Monique (beide).

Datum: 29 januari
Heren 1 - HPC: 3 - 3

Doelpunten; Frank. Johan en Mare
Heren 2 - Prof., 16 - 4

Doelpunten: Ad 4; Lodewijk 3: Luc. André en Marco 2:
Michael, Bert en Martin 1.
UZV: Bert (mag hij een kir met Heren 2 meedoen, gaat 'ie
gelijk uit pure vreugde om zich hee slaan...)

Heren 4 - Rapido: S - 6
Doelpunten: Ton 3; Daniël en Leon 2; Pim 1
UMV: Lex

Heren Jeugd - Dolfijn: 3 - 12
Doelpunten: Eddy, Patrick en Serge.

Aspiranten - Reuring: 8 - 6
Doelpunten: Patrick en Mike 3: Marco en Serge 1

Dames 1 - SPY: 6 - 5
Doelpunten. Carola. 3; Antoinette. Maaike en Karja 1.
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Dames 2 - ProfDAW: 
Doelpunten:

Datum: 5 februari
Heren 1 - ZWV: 3 - 10

Doelpunten: Hayo 2 en Frank 1.
UMV: Marc

Heren 5 - Hoorn: 16 - 3
Doelpunten: Luuk (zijn eerste doelpunten!!) en Marlijn 3;
Ramon, Stefan, Robert, Hayo (alias Werner) ieder 2; Ramon
en Marco (alias Jeroen) ieder 1.

Heren Jeugd - Nereus: 2 - 12
Doelpunten: Alex en Ed.

Dames 1 - Alliance: 4 - 3
Doelpunten: Katja, Carola, Maaike en Antoinette

Dames 2 - ZWV: 8 - 2
Doelpunten: Maaike en Regina 3; Manja en Mirella 1.

Wedstrijdverslagen Heren 1 uit het
Haarlems Dagblad

Datum: 15 januari
DWT - Koudekerk: 6 - 11
De WaterTrappers misten de nodige wissels omdat de jeugd
gelijktijdig moest spelen en twee basisspelers geblesseerd waren.
Koudekerk had geen medelijden met de door de personele zorgen
gekwelde Haarlemmers. De gasten scoorden veelvuldig uit pittige
breaks, waar DWT geen antwoord op had. DWT-keeper Ton van
Gemert begon de tweede helft van de competitie met een complete
off-day. Coach Piet Koning relativeerde na het duel: 'Geen goede
start. We hadden
niet verwacht met zo'n uitslag te worden weggespeeld. Dit was
typisch een wedstrijd van de gemiste kansen. Van de negen man-
meer-situaties werd er slechts één benut'.
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Datum: 22 januari
DWT - Sassenheim: 6 - 6
In een gelijk opgaande, spannende strijd kwam DWT met hard
werken niet verder dan een gelijkspel tegen Sassenheim. Keeper
Ton van Gemert begon in het doel, maar werd vervangen door
Jeugd-speler Teun Weustink. Weustink keepte een verdienstelijke
wedstrijd. DWT liep voortdurend achter de feiten aan. Marc van
Gaale maakte de zesde DWT-treffer, die garant stond voor een
zwaar bevochten wedstrijdpunt.

Datum: 29 januari
Kop Haarlems Dagblad:  verzwakt Die T kerst in slotminuut
langszij.
DWT - HPC: 3 - 3
Het Haarlemse DWT startte de streekderby tegen de Heemsteedse
Polo Club voortvarend door in de eerste pede te. een 1 - 0 voor-
sprong te nemen. De WaterTrappers, verzwakt doordat aantel
basisspelers op wintersport maren, misten vooral de overtal situa-
ties. HPC wist door Hans Corsten en een mooi achterwaarts
doelpunt van Paul Dekens in het tweede kwart op een 2 - 1 voor-
sprong te komen. De partij stond bol van de man-tegen-man duels.
HPC en DWT speelden een stevige press en gaven elkaar weinig
ruimte. De ploegen liggen elkaar niet zo, hetgeen resulteerde in veel
gescheld en gevloek. Na het derde kwart mocht
HPC'er Ricardo ten Velden het water niet meer in na enige oneer-
bare opmerkingen in de richting van de arbiter. Het scheidsrechter-
lijk duo acteerde niet geheel foutloos, waardoor na de wedstrijd nog
menig woordje gesproken werd. Patrick Schuijt van HPC zorgde
voor 3 - 2. In de laatste minuut kwam DWT in deze hectische
happening via Johan Selles verdiend langszij: 3 - 3.

Tekst bij foto: Johan Selles (DWT) probeert zich een weg te banen
naar het HPC-doel (de foto was helaas niet reproduceerbaar in het
clubblad. red). De Haarlemmer zou in de laatste minuut het gelijk-
spel voor zijn ploeg in de wacht slepen (3 - 3).
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Datum: 5 februari
DWT-ZWV: 3-10
De WaterTrappers konden de goede lijn van de afgelopen weken
niet vasthouden. De eerste periode konden de Haarlemmers de
Zaanse WaterVrienden nog aardig bijbenen, maar daarna holde
DWT alleen nog maar achter de feiten aan. Door fouten in de
verdediging en slechte passes scoorde het gretige ZWV veelvuldig in
de counter. De DWT'ers misten de concentratie en de felheid en
lieten hun koppies hangen.

Roosterwijzigingen

wedstrijd :VZV 4 - Heren 4
plaats :Hoogeberg IJmuiden
datum :-
verplaatst naar :16 april 17.00

wedstrijd : VZV 3 - Heren 3
plaats : Hoogeberg IJmuiden
datum : -
verplaatst naar : 5 maart 16.30

wedstrijd : Noordkop 2 - Heren 5
plaats : De Schots Den Helder
dam. : 8 januari
verplaatst naar : 12 maart 19.00

wedstrijd : Heren 2 - ZWV 2
plaats : Thuis
datum : 8 januari
verplaatst naar : 5 maart 20.15

Schrijf ze op in je agenda!!!
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Verjaardagen

De jarigen in maart zijn:
Manja van Gaale-van de Berg 04-03
Regina van Goor 10-03
André Zandvliet 23-03
Bianca van Rheenen 26-03
Martijn de Jong 30-03

Thuiswedstrijden
de komende maand

Datum: 19 maart
Algehele leiding: Maaike Stam (271648)

Tijd Achter het tafeltje

18.00 Jongens Aspiranten - ZWV Martine, Martijn

18.45 Dames 1 - Onkyo Otters Martijn, Stefan, Teun

19.30 Heren 1 - Meerkoeten Bri, Dhr & mvr
Muylaert

20.15 Dames 2 - Aquarius Carola, Bri

21.00 fleren 3 - Aquarius Karin, Linda
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Datum: 9 april
Algehele leiding: Eric Thoolen (240706)

Tijd Achter het tafeltje

18.00 Jongens Asp. - Noordkop Michael, Robin

18.45 Heren Jeugd - Rapido '82 Michael, Robin, Paul

19.30 Heren 1 - Aquafit Dhr & Mvr Muylaert,
Anita

20.15 Dames 2 - Orkano '75 Frank, Hayo

21.00 Heren 2 - Alliance Hayo, Paul, Eric

Trainingsuren

LET OP!!

De trainingstijd op maandag voor de Heren Jeugd en de Herense-
lectie is wederom veranderd. Ditmaal is de trainingstijd van 21.45
tot 23.00 in plaats van 22.00 - 23.15 Dus geijkte DWT-smoesjes als:
'We waren net pas gewend aan de veranderde tijden, dus we moe-
ten ons nu eerst weer mentaal voorbereiden op deze nieuwe tijden
en daarom kunnen we de eerste drie maanden (lees: de rest van het
seizoen) niet meer trainen, ook al willen we dat graag! ', gelden niet
meer.
Rest van de trainingstijden zijn onveranderd, dus:
dinsdag: 19.30-20.30, Heren Jeugd, Heren 3/5

20.00-21.00, Damesselectie (dit geldt dus voor ALLE
dames)

woensdag: 22.00-23.00, Herenselectie, Heren 3
vrijdag: 19.30-20.30, Aspiranten, pupillen
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20.00-21.00, Damesselectie (zie dinsdag)
22.00-23.00, Herenselectie, Heren 3

zondag: 13.30-14.30, Aspiranten, Pupillen (Planeet)
14.00-15.00, Heren Jeugd, Heren 3/5 (Planeet)

Agenda komende maanden

3 + 4 april (Pasen): toernooi in De Slag in Zaandam voor de
volgende teams: Dames
(1 team), Heren Jeugd, Jongens Aspiranten, Heren
1, Heren-Rest (1 team). Kosten: Hfl 55,-per team.
Tegen die tijd hoor je er meer over, maar schrijf
deze data alvast op in je agenda.

22 + 23 mei Ons eigen Pinkstertoernooi voor (vrijwel) alle
teams (+ feest natuurlijk).

1 augustus Lekker(?) buiten trainen in de Houtvaart op maan-
dag, woensdag en vrijdag. (Piet heeft zich bereid
verklaard voor iedereen een shaggie te draaien, als
je daartoe daarna niet meer in staat bent).

22 augustus Weer naar binnen.

Nogmaals De Wedstrijd

Voor de tweede helft van het seizoen stelt de polocommissie prijzen
beschikbaar voor de:
1) meest scorende speler (M/V)
2) speler (M/V) met de meeste UMV's
3) speler (M/V) met de meeste UZV's
4) keeper met de minste doelpunten tegen
5) ploeg met de meeste doelpunten voor 
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Winnaars krijgen één of andere trofee (of zoiets). Bovendien heeft
Maaike drie zoenen voor de winnaar(s) ter beschikking gesteld.

De tussenstand is als volgt (per 8 januari):
1) Bert (Heren 3): 9
2) Ronald (Heren 2): Lex (Heren 4) en Marc (Heren 1): allen 1
3) Bert (Heren 3): 1 (hij gaat volgens mij voor het 'over-

all'-klassement)
4) Mieke (Dames 1): 16
5) Heren 2: 28 Dit alles is relatief bekeken.

Uitslagen 2

Overigens zou ik het op prijs stellen (ook met het oog op de standen
van de wedstrijd hierboven) als de aanvoerders/stens de uitslagen
van de wedstrijden die zij gespeeld hebben dit naar mij doorbellen
(023 - 316249). Als ik er niet ben staat in ieder geval mijn ant-
woordapparaat aan, dan kan je het daarop inspreken. Graag met
doelpuntenmakers en eventuele UMV's en/of UZV's!! Alvast be-
dankt!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk

P.S.
Ik heb stiekem even een spreuk uit de oude doos van Stefan gejat
(nee hoor, Maaike, jou bedoel ik niet met 'oude doos',  ik zou niet
durven):
Wil je leuke clubkleding aan,
dan moet je vooral niet naar DWT gaan
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Een nieuw leven,

Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is toch heel bijzorder.

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze
dochter en zusje

Nadine

Nadine weegt 3800 gram
en is 51 cm lang.

24 januari 1994

Wim en Sylvia Reijnders - Blom
Denise en Lisanne

Olmenstraat 72 
2023 RS Haarlem
Tel 023-273892

Wij rusten van 13.00 uur tot 15.00 uur
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Klaverjassen

Stand zesde klaverjasavond
11 januari 1994:

1 Jan van Houwelingen 5134
2 Corry Bergman 5050
3 Marius Bakker 4995
4 Leida Scholten 4867
5 Ko Zwaarveld 4827
6 Cees Bergman 4818
7 Hennie Hooischuur 4759
8 Nel Nijemanting 4748
9 Marco van Houwelingen 4545
10 Jannette Blom 4510
11 Bas Blom 4497
12 Annie Willemse 4473
13 Miriam Samson 4403
14 Jan Nijemanting 4382
15 Tom Rohling 4274
16 Karin Nijemanting 4215
17 Wim Roozen 4185
18 Nico Hooischuur 4151
19 Hans Korzelikus 4123
20 Piet Derks 3996
21 Ineke Rohling 3698
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Stand zevende klaverjasavond
8 februari 1994

1 Jannette Blom 5860
2 Piet Derks 5736
3 Cees Bergman 5566
4 Leida Scholten 5408
5 Jan van Houwelingen 5282
6 Marco van Houwelingen 5101
7 Miriam Samson 4818
8 Tom Rohling 4658
9 Nel Nijemanting 4582
10 Peter Samson 4563
11 Jan Nijemanting 4521
12 Marius Bakker 4506
' 3 Hennie Hooischuur 4453
14 Joop van Osch 4387
15 Annie Willemse 4383
16 Corry Bergman 4357
17 Bas Blom 4251
18 Nico Hooischuur 4019
19 Ineke Rohling 3945
20 Karin Nijemanting 3929
21 Wim Rooien 3965
22 Irene van Osch 3686
23 Hans Korzelius 3502
24 Guus bedankt dat je twee spelletjes mee deed.
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Totaalstand na 7 avonden kaarten

1 Heer Derks 35302
2 Marco van Houwelingen 34790
3 Marius Bakker 33822
4 Nel Nijemanting 33716
5 Jan van Houwelingen 35276
6 Cees Bergman 32223
7 Corry Bergman 31217
8 Jan Nijemanting 31161
9 Nico Hooischuur 30387
10 Tom Rohling 29979
11 Ineke Rohling 29874
12 Miriam Samson 30206 na 6x
13 Joop van Osch 28733
14 Peter Samson 27902
15 Bas Blom 26554
16 Wim Rooien 25949
17 Irene van Osch 25749
18 Ko Zwaneveld 23569 na 5x
19 Karin Nijemanting 22614
20 Hennie Hooischuur 22084
21 Leida Scholten 18977
22 Jannano Blom 18957
23 Annie Willemse 17418
24 Hans Korzelius 7624 na 2x
25 Arie de Mes 4602 na lx

Jan Nijemanting
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Belangrijke Adressen

DAGELIJKS BESTUUR

Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113

2036 HS  Haarlem

tel: 023 - 363866

secr. mw. M.Frensen

Dobbiuslaan 42

2071 DG  SANTPOORT

tel. 023 – 370985

Penningm. H.Scholten

Fuhropstraat 35

2024 VA  HAARLEM

tel. 023 – 254726

gironr. 593457

LEDENADMINISTRATIE

Mw. I.Rohling

Dillestraat 3

2034 MN  HAARLEM

tel. 023 – 338993

UURLEIDERS LESZWEMMEN

Boerhaavebad vrijdag

17  - 18  uur:30 30

W.Bakker

tel. 02503 – 39039

18  - 19  uur:30 30

L.Visser

tel. 023 - 310968

De Planeet zaterdag

H.Kleinhout

tel. 023 – 373988

Clubhuis

tel. 023 - 40 07 77

TECHNISCH OVERLEG

Voorz. M. Stam

Pr. Steynstraat 26

2021 VE  HAARLEM

tel. 023 – 271648

Jeugd- en REZ-zaken

secr. Mw. A.v.'t Oever

Eikenlaan 39

2101 WH  HEEMSTEDE

tel. 023 – 293061

Polo-werkgroep

secr. M.Bakker

Postlaan 10

2101 WH  HEEMSTEDE

tel. 023 – 289308

Zwemwerkgroep

secr. mw. A.Veen

Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM

tel. 023 – 313965

Kunstzwemmen

secr. mw. M. Van Tol

Jan Gijzenkade 237

2025 Mb Haarlem

tel. 023 - 376602

Snorkelen

-

Clubhuiswerkgroep

W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS  HAARLEM

tel. 023 – 362865

Clubhuis  tel. 023 - 400777
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