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Een voorzet van ...
de voorzitter

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Een bruisende vereniging, dat
bol staat van activiteiten. Gewoon zomaar wat kreten omdat ik de
lente in mijn bol heb. Toch schuilt er achter deze kretologie een
grote kern van waarheid. Dat nieuwe geluid krijgt vorm door
Maaike Stam, voor de wijze waarop zij het TO nieuw leven
inblaast. Dat nieuwe geluid zit 'cm ook in het heerlijke positieve
schrijven van een enthousiaste ouder die haar kroost aanmoedigt bij
waterpolowedstrijden. En wat te zeggen van de nieuwe DWT-outfit!
Veel leden hebben reeds zo'n prachtig trainingskloffie aangeschaft.

Een bruisende vereniging dus, dat bol staat van activiteiten. Het de
afgelopen paasdagen gehouden internationaal zwemtoernooi is daar
een markant voorbeeld van. Het is tevens het laatste toernooi
geweest van Bert van der Mey. Bert hangt aan het eind van dit
seizoen na zes jaar succesvol de training van de wedstrijdzwem-
ploeg op zich genomen te hebben, zijn trainingskloffie aan de
bekende wilgen. Ook bij mocht op de valreep zijn ploeg nog
begeleiden in de nieuwe DWT-outfit. Een tweede plaats in het eigen
toernooi achter het zeer sterke Hoofddorpse HZPC, mag denk ik als
sportieve dankbetuiging van de zwemploeg aan hun gedreven
trainer gezien worden. De werving van een opvolger is inmiddels
gestart.

Dit geldt ook voor het aantrekken van een nieuwe trainer bij het
kunstzwemmen. Helaas hebben daar interne perikelen geleid tot de
bekrachtiging door het bestuur van een begin dit jaar ingediend
ontslagverzoek van een der trainers. Hoewel ik mij realiseer dat de
wijze waarop het bestuur tot bekrachtiging van dit verzoek is
overgegaan niet de schoonheidsprijs verdient, wat bij sommige
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betrokkenen geleid heeft tot verbijstering en een gevoel van
toegenomen spanningen, was dit besluit in onze ogen de enige weg
om de problematiek bij het kunstzwemmen adequaat op te kunnen
pakken en de schade beperkt te houden.

Ik hoop dat deze dissonant geen negatieve invloed heeft op de
enthousiaste wijze waarop men sportief en voorwaardenscheppend
bezig is binnen DWT. Met een verwijzing naar mijn gedragsweten-
schappelijk gefilosofeer in het vorige clubblad wil ik toch wel
stellen dat het actief luisteren naar elkaar de methode kan zijn om
problemen binnen de perken te houden, of in een vroegtijdig stadi-
um bespreekbaar te maken.

Een nieuw lente, een nieuw geluid ... en plotseling was het plons!
Eindelijk na een jaar bezig te zijn geweest met bestuurlijk
activiteiten binnen DWT heb ik de gok gewaagd om tijdens het
late uur op zwemmen lijkende activiteiten te ontplooien.
Over het late uur gesproken, ik mis al weer enkele maanden de
pennevruchten van Bep en Toos in het clubblad. Ik vind dit een
gemis, het lijkt wel droogzwemmen.
Voor wat betreft mijn pennevruchten, stop ik er voor deze keer
mee. De zon schijnt, ik krijg de kriebels. Ik ga de tuin in om te
genieten van de weidse aanblik van de verenigde polders. wat een
bofkont ben ik toch. Lentekriebels, zonnige vooruitzichten, een
lekker koel pilsje, een bruisend DWT. Ik stop nu echt, al kan ik
nog wel een tijdje doorgaan.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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6e zwemcompetitie
13 maart 1994

De 6de, tevens laatste zwemcompetitie van het eerste seizoen was
afgelopen zondag, 13 maart in ons eigen zwembad gehouden. De
uitslagen zijn als volgt:

50 m vrije slag meisjes 1979 e.l.
Fleur van Dusseldorp 0.45.4 P.R..
Jennifer Bas 0.41.9 P.R.
Petra Snoeks 0.40.1
Yvette Roozen 0.44.3
Willemijn van Leeuwen 0.32.6 I P.R.

100 m vrije slag jongens 1979 e.].
Leon Knape 1.34.2 P.R.
Chris Visser 1.26.3 P.R.
Martijn v.d. Weijden 1.21.5 P.R.
Martin Niehot 1.15.9 P.R.
Jayme van Schoor 1.15.4 P.R.
Paul de Jong 1.14.5
Dennis van Weel 1.11.3 P.R.
Eric Veen 1.13.2
Casper Teeuwen 1.07.7 III

100 m vrije slag m/j onder 10 jaar
Frank de long 1.44.3 P.R.
Nicolette Knape 1.42.7 III P.R.
Eveline van Leeuwen 1.37.6 II P.R.
Anette Knape 1.35.4 I P.R.

200 m wisselslag jongens 1977 e.l.
Johan v.d. Putten 3.05.1 P.R.
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Martijn de Jong 2,40,3
Michiel Veen 2,32.7
Colin Liem 2.24.0 I

200 m vrije slag meisjes 1977 e.l.
Marianne de Jong 2.36.6
Sabine Roozen 2.24.5 I P.R.

200 m wisselslag meisjes 1981 c.].
Petra Snoeks 3,33.9 P.R.
Willemijn van Leeuwen 2.54.9 I P.R.
1.00 m rugslag heren
Martijn de Jong 1.15.7
Michiel Veen 1.12.5
Rene Jansen 1.07.8 P.R.
Dimitri Arpad 1.20.6
1,00 m vlinderslag dames
Sabine Roozen 1 .27.0

100 m rugslag jongens 1979 e.l.
Leon Krappe 1.43.8
Martijn v.d. Weijden, 1,35.9 PR
Jayme van Schoor 1.31,9 P.R.
Chris Visser 1,36,6 P.R.
Martin Niehot 1.28.0 P.R.
Paul de Jong 1.28.8
Eric Veen 1.26.1
Dennis van Weel 1.21.7 P.R.
Casper Teeuwen 1.15.6 II P.R.

100 m schoolslag meisjes 1979 e.l.
Jennifer Bas 1.49.5 P.R.
Fleur van Disseldorp 1.59.6 P.R.
Yvette Roozen 1,58.4
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Mariaane de Jong 1,28.31

100 m vrije slag jongens 1979 e.l. 
Johan v.d. Putten 1.19,0
Martijn de Jong 1,08,4
Colin Liem 0.56.5 I

50 m rugslag m/j onder 10 jaar
Frank de Jong 0.52,9 III P.R.
Eveline van Leeuwen 0.46,91 P. R.
Nicolette, Knape 0.50.91 II P.R.
Annette Knape 0.47.5 II P.R.

100 m rugslag meisjes 1977 e.l.
Yvette Roozen 1,45.9
Willemijn van Leeuwen 1.22.2
Jennifer Bas 1.36,0 P.R.
Fleur van Dusseldorp 1,45,7 P.R.
Petra Snoeks 1,28.2 P.R.

100 m vlinderslag heren
Colin Liem 1. t 5.4
Rene Jansen 1.08.0 III
Michiel Veen 1.10.3
200 m wisselslag dames
Marriane de Jong 3.08,3
Sabine Roozen 2.48.5 II

4 x 100 m wisselslag estafette jongens 1979 e.l.
DWT 1 5.29,1 II
DWT II 6.20,3

4 x 100 m vrije slag meisjes 1979 e.l.
DWT 5,23.7 II
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Tijdens de wedstrijd zijn veel P.R.'s (Persoonlijke Records) ge-
sneuveld, met name door jongens en meisjes 12 jaar en jonger.
Geweldig zijn prestaties op de 200 m wisselslag van Petra Snoeks
die haar P.R. met 16 seconden heeft verbeterd en Johan v,d. Putten
op dezelfde slag zijn P.R. met 17 seconden verpletterde. Kringli-
mieten op deze wedstrijd zijn behaald door Willemijn van Leeuwen
op de 200 in wisselslag en Casper Teeuwen op de 100 m rugslag,
tevens hebben beide zwemmers hun P.R. verbeterd. Een nieuwe
aanwinst en versterking van de zwemploeg voor DWT is Rene
Jansen, die een uitstekende rugslag zwom in 1.07.8 (2de) en 100 m
vlinderslag in 1.08.0 (3de). Op de 50 m rugslag onder 10 jaar
zwommen Frank de Jong en Eveline van Leeuwen in dezelfde serie.
Na een valse start, blies de starter zi  in longen bijna leeg om de
zwemmers terug te fluiten, maar Frank en Eveline bleven enthousi-
ast door zwemmen, denkende het publiek en de "starter" bleven ons
aanmoedigen en presteerden zelfs dwars door de valsestartlijn heen
te zwemmen Desondanks is Frank nog derde en Eveline tweede
geworden. Jennifer Bas zwom haar tweede wedstrijd voor DWT en
heeft enorm haar best gedaan op de 100 m vrij en 50 in vrij. Blijf
hard trainen Jennifer! Na afloop van de wedstrijd heeft DWT
sportief de zwemgroep en trainer van ZPCH Hoofddorp in de
bloemetjes gezet, na het behalen van hun promotie naar een hogere
klasse. Het blijft voor iedere zwemmer een eer en streven om zijn
P.R. te verbeteren. Dus, zwemmers doen jullie je best en blijf hard
trainen!!

Paas zwemwedstrijden

De traditionele paaswedstrijden, georganiseerd door onze club,
werden In het Boerhavenbad gehouden op zondag 3 april en
maandag 4 april. De 6 deelnemende verenigingen zijn S.S.C.
Dodesheide uit Osnabrück (Duitsland). ZCL Lisse, KM Beverwijk,
ZCPH Hoofddorp, OEZA Heemskerk en natuurlijk last but
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net least DWT. Onze gasten uit Osnabrück. zijn zaterdag 2 april na
aankomst van de zwemploeg, ondergebracht bij diverse gastgezin-
nen. Voor aanvang van de wedstrijd werd onder luid applaus een
defilé gevormd om het zwembad door de zwemmers van de 6
verenigingen. De resultaten van de wedstrijden zijn als volgt:

8 x 50m estafette vrije, slag mix
DWT 4.37.6 III

100m schoolslag j/m
Eveline, v. Leeuwen 1.59,9
Nicolette Knape 1,49.0 II pr
Anette Knape 2.00.9

100m vrij dames/heren
Sabine Roozen 1.08.3
F-rank de Song 1.49.01 pr
Colin Liem 0.56.61
Fleur v. Dusseldorp 1.52.9 pr
Dimitri Arpad 1.05.0 pr
Martijn v/d Weijden 1,48.1 pr
Ramon Overveld 1.02.4 pr
Martin Niehot 1.35.411 pr
50m schoolslag i/m
Leon Knape 1.49.3 ged
Marjolein Tuijn 0.58.41 pr
Paul de Jong 1.38.4 pr
Diana Niehot 1.11.2 pr

100m vlinder j/m
Marianne de Song 1.28.5 pr
Willemijn v. Leeuwen 1.29.8 pr
Yvette, Roozen 1.39.4 pr
Jannifer Bas 2,13.4 pr
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Petra Snoeks 1.49.1 pr
Chris Visser 2.03.3
Eric Veen 1.24.2 II pr
Casper Teeuwen 1.24.5
Jayme van Schoor 1.37.4 pr
Johan v/d Putten 1.30.0 pr
Michiel Veen 1.08,7 pr
Ramon Overveld 1.21,6 pr

100m rug j/m
Monica v. Solinge 1.44.7 pr
Sabine Roozen 1.23.3
Michiel Veen 1.09.3 III pr
Colin Liem. 1.0818 II
Martijn de Jong 1.14.2
Petra Snoeks 1.52.3
Jannifer Bas 1.48.0
Willemijn v. Leeuwen 1.22.0 pr
Marianne de Jong 1.30.4
Chris Visser 1.33.5 pr
Eric Veen 1.24.6 pr
Casper Teeuwen 1. 17. 8 ged
Jayme van Schoor 1.33.3
Johan v/d Putten 1.30.5 pr

100m vrij j/m
Eveline v. Leeuwen 1.32.0 II pr
Nicolette Knape 1.43.3
Anette Knape 1,35.2 pr
Frank de long 1,45.2
Fleur v.Dusseldorp 1.40.4 pr
Martijn v/d Weijden 1.21.1 pr
Martin Niehot 1.15.7 pr
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100m school j/m
Monica. Solinge 1.49,4 pr
Sabine Roozen 1.28.3 III
Michiel Veen 1212 pr
Colin Liem 1.11,21 pr
Martijn de, Jong 1.21.5
Paul de Jong 1.11,8 pr
Loon Knape 1.36,9

8x50m estafette vlinder mix
DWT 5.09,4 III

50 m vrij m
Marjolein Tuijn 0.53.0 1 pr
Diana Niehot 1,17.6 II pr

100m rug dlh
Willemijn v, Leeuwen 1.22.9
Casper Teeuwen 1.15.7
Dimitri Arpad 1.17,8

100m rug j/m
Eveline v.Leeuwen 1.38.0 II pr
Nicolette Knape 1.52.1
Annette Knape 141.2 III pr
Frank de long 1,51.0

100m vlinder j/m
Fleur v.Dusseldorp 2.16,4 ged
Gwenda v. Veen 1.59.2 pr
Martijn v.d. Weijden 1.45,5 pr
Martin Niehot 1.46,9 pr
Paul de Jong 1.40.2 ged
Sabine Roozen 1 . 23.7 II pr
Monica V. Solinge 1.56,6 pr
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Michiel Veen 1.08.9 I pr
Colin Liem 1.11.3 III pr
Martijn de Jong 1.21.8

50m rug m
Marjolein Tuijn 0,57.5 II pr
Diana Niehot 1.18.4 III pr
Leon Knape 1.54.4 pr

100m vrij j/m
Meta v.d. Veen 1.35.3 pr
Petra Snoeks 1.29.3 pr
Yvette Roozen 1.21.7
Jennifer Bas 1,41,7
Willemijn v.Leeuwen 1.12.9
Marianne de Jong 1.11.8
Chris Visser 1 .21.9 pr
Eric Veen 1,11.7 pr
Casper Teeuwen 1.07,7 II
Jayme van Schoor 1,14.2 pr
Johan v/d Putten 1,17,3 pr

100m school dlh
Marianne de Jong 1.28.0 III
Martijn de Song 1.21.8
Dimitri Arpad 1.25.8 pr
Ramon Overveld 1.22,8 pr

50m vrij j/m
Marjolein Tuijn 0.52.6 II pr
Diana Niehot 1.20.6 pr
Nicolette Knape 0,46.0 I pr

50m vlinder j/m
Eveline v. Leeuwen 0.44.6 I pr
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Annette Knape 0,53,6
Frank de Song 0.57.7 ged

100m rug j/m
Gwenda v,d. Veen 1,41.8 pr
Fleur v. Dusseldorp 1.51.9 pr
Martijn v.d. Weijden 1.36.9
Martin Niehot 1.28.1 III
Leon Knape 1.39.8 pr
Paul de Jong 1.27.7 II pr
Chris Visser 1.40,7
Eric Veen 1.37.5 ged
Casper Teeuwen 1.25.7 II pr
Jayme van Schoor 1.44.2
Johan v/d Putten 1.27.7 pr

100m school j/m
Meta v.d Veen 1.42,4 pr
Petra Snoeks 1,43.6 pr
Yvette Roozen 1,34.6
Jennifer Bas 1,42,9 pr
Willemijn v.Leeuwen 1.39.7 pr
Marianne de Jong 1.28,0 I

100m Vrij j/m
Monica v.Solinge 1,31.9
Sabine Roozen 1,10.1 III
Martijn de Jong 1 .07.4
Michiel Veen 1.00,8 pr
Colin Liem 0.56.8 I

8x50m estafette mix
DWT 4.56.5
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Diana Niehot en Marjolein Tuijn hebben hun eerste wedstrijd
gezwommen. Diana deed haar uiterste best en Marjolein zwom in
een prachtige stijl beste tijden, die bekroond werden met medail-
les. Michiel zwom een keurige pr onder de 1.10 op de rug en direct
daarna 100m, vlinder in 1.08.7(pr) en verbaasde zijn moeder op
100m schoolslag nogmaals met 3 sec, te verbeteren (de verbouwing
thuis en disco avond heeft hem veel energie en inspiratie gegeven).
Tot hun grote spijt hebben Danielle en Dennis door een blessure
niet aan deze wedstrijd mee kunnen doen. Desondanks heeft Den-
nis op krukken belde dagen de wedstrijden bijgewoond om zijn
ploegmaten aan te moedigen. Onze Martijn v/d Weijden heeft zijn
pr op de 100 m vlinder met bijna 11 sec. verpletterd. Dit kwam
zeker door de ritme van House muziek van de vorige avond! Dimi-
tri en Ramon hebben naast hun geboden hulp, DWT aan extra
punten geholpen door beste tijden te zwemmen, Na de wedstrijd is
op het terras van het binnenbad een gezellig buffet opgediend
waaraan de -!emmers en begeleiders/ouders van DWT en SSC
Dodesheide zich in overvloed hebben ontfermd. Het uitstekend
verzorgd koud buffet, heerlijke vruchtensorbet, hamburgers, patat,
schnitzels en braadworsten smaakten voortreffelijk.
Kok van Schoor heeft af en toe moeten improviseren, doch heeft hij
zijn kooktalenten kunnen bewijzen! Na het, eten zaten de jonge ren
ongeduldig te wachten op de aanvang van de disco-avond. De
stemming zat in het begin van de avond nog niet helemaal in of
men was zogenaamd "verlegen" om zich op de dansvloer te bege-
ven,. Naarmate de avond vorderde kwamen de gemoederen en
benen los, tevens deden de bassen goed hun werk, waardoor alle
ingewanden van de Dansende Water Trappers in hun lichamen mee
trilden. De avond werd ook opgeluisterd door een playbackshow.
Als 1ste is geëindigd de 4-non blondjes (Sabine,Marianne, Wille-
mijn en Monica), 2de werd Laura Pousini (Jennifer), 3de Ace of
Base (Sabine, Marianne), 4de Megamix (Claudia, Claudia. Julia)
en 5de Weet je meer (Diana Niehot). De eerste drie kregen
respectievelijk mi gouden, zilveren bronzen plaat toegereikt. De 4-
non blondes zijn dermate getalenteerd, zodat winnen in de Henny
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Huismanshow niet wordt uitgesloten. Dus inschrijven dames! Om
12 uur middernacht werd het sein om huiswaarts te keren gegeven,
want de volgende ochtend was het wederom presteren geblazen.
Sommigen hebben hun "huiswerk" voortgezet en zijn op kroegen-
tocht gegaan met de wetenschap dat alcohol lichter is dan water!
Dank zij de sponsors en ouders die prijzen beschikbaar hebben
gesteld zijn tijdens de wedstrijden veel loten verkocht. Na afloop
van de wedstrijden door de voorzitter G.Niehot prachtige medailles
uitgereikt aan de drie beste per jaargang. DWT heeft buit gemaakt
op 11 gouden, 13 zilveren en 8 bronzen medailles. Op heide dagen
zijn ook 71 pr's verbeterd, die zeker met trots door toedoen van de
intensieve en toegewijde trainingen van Bert v/d Meij zijn behaald.
DWT is totaal als 2de geëindigd achter ZPCH Hoofddorp, hetgeen
zeker geen slechte prestatie is. Ineke Visser, die na 11 jaren uit de
zwemcommissie van DWT treedt is na afloop in de bloemetjes
gezet. Nogmaals bedankt voor jou inzet Ineke. Iedereen die gehol-
pen of direct betrokken is geweest bij de voorbereidingen en tijdens
de wedstrijden worden nogmaals bedankt, want zonder jullie inzet
was het geen geslaagd toernooi geworden.

Kring sprint 
kampioenschappen

Op zondag 20 maart j.l. zijn de Kring Sprintkampioenschappen
gehouden te Hoorn, waarbij DWT vertegenwoordigd was door 11
zwemmers. De uitslagen zijn als volgt:

50 m vlinderslag dames/heren
Sabine Roozen 38.0 pr
Jayme v. Schoor 43.6
Eric Veen 39.5
Michiel, Veen 30.8 III pr
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50 m rugslag dwnes/heren
Willemijn v. Leeuwen 38.0 III pr
Dennis v. Weel 38.2 dis
Casper Teeuwen 34.411 pr
Martijn de Jong 34.8 pr
Michiel Veen 32.7 pr

50 m schoolslag dames/heren
Mariane de Jong 41.1 III pr
Sabine Roozen 41.3 pr
Martin Niehot 45.3 pr
Martijn de Jong 37.4 pr
Colin Liem 32.3 II pr

50 m vrijeslag dames/heren
Willemijn v.Leeuwen 32.5 pr
Mariane de Jong 33.2 pr
Martin Niehot - dis
Jayrne v. Schoor 35.1
Dennis van Weel 33.0 pr
Eric Veen 33.3
Casper Teeuwen 30.2 III pr
Colin Liem 25.8 III pr

Prima prestaties zijn gezwommen door Michiel 3de op de vlinder,
Willemijn 3de op de rug, Casper 2de op de rug en, 3de op de vrij,
Marianne 3de op de school, Colin 2de op de school en 3,de op de
vrij. Colin veroverde tevens een 5de finaleplaats op de 50 m vrij
(alle jaargangen) en is op de 4de plaats geëindigd in een tijd van
32.2. Had hij iets harder gezwommen zou hij 3de zijn geworden,
bekroond met een medaille. Martin vond de muur van het keerpunt
te ver liggen en maakte zijn keerpunt zonder de muur te raken
waardoor hij is gediskwalificeerd is. Volgende keer beter Martin!
Vet was een wedstrijd van 50 m maar opgelet, 103
series in een warm en broeierig zwembad . De meeste zwemmers
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van DWT pronkten met het nieuwe DWT trainingspak en T-shirt.
De volgende wedstrijd verwachten wij, dat alle zwemmers in hun
nieuwe kleding verschijnen.

Vierkamp Zwemwedstrijd

De eerste vierkamp wedstrijd is gehouden op zondag 27 maart j.l. in
het 50 m zwembad te Beverwijk. De uitslagen zijn als volgt.

100m vlinder m. o. 10jr
Anette Knape 1.58.2 I

200 m vrij dames
Willemijn v. Leeuwen 2.30.5 I

400m vrij m. o. 10jr
Eveline v. Leeuwen 7.26.7 III

400m wissel dames/heren
Sabine Roozen 6.00.9 I
Eric Veen 6.12.6 I
Colin Liem 5.22.2 I
Michiel Veen 5.35.1 II
50m school dames/heren
Sabine Roozen 0.41.4 II
Eric Veen 0.45.7
Martijn de Jong 0.38.8
Colin Liem 0.33.0

100m vrij m + j o. 10jr
Nicolette Knape 1.42.4 p.r.
Anette Knape 1.34.7 II p.r.
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100m wij dames/heren
Frank de Jong 1.41.2 I p.r.
Jennifer Bas 1.43.8
Petra Snoeks 1.34.7
Corine Kalbfleisch 1.26.7
Marianne de Jong 1.13.4 I
Yvette Roozen 1.29.8 III
Chris Visser 1.29.8
Martin Niehot 1.16.1 II
Martijn v.d. Weijden 1.25.6 III
Paul de Jong 1.14.7 II
Casper Teeuwen 1.08.9 I
Dennis v. Weel 1.13.4 II
Jayme v. Schoor 1.18.9
Michiel Veen 1.03.7 I

200m rug dames/heren
Willemijn v. Leeuwen 3.03.0 II
Dennis v. Weel 3.04.7 III
Casper Teeuwen 2.48.7 II

100m school dames/heren
Jennifer Bas 1.48.6 II
Petra Snoeks 1.49.2 III
Corine Kalbfleisch 1.44.5 I
Yvette Roozen 1.53.1 ged
Sabine Roozen 1.33.7 I
Marianne de Jong 1.30.8 I
Martin Niehot 1.41.6 I
Chris Visser 1.44.2
Paul de long 1.43.7
Colin Liem 1.16.8 I
Martijn de Jong 1.27.1 III
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4x100m rug estafette dames
DWT 5.58.7 II

4xI00m rug estafette heren
DWT 5.11.4 ged

Doordat het zwembad van Beverwijk 50m lang is, zijn weinig p.r.'s
gezwommen, desondanks heeft de jongste ploeg van DWT ' Nicolet-
te, Anette en Frank hun p.r. gehaald. Jayme v. Schoor en Martijn
v.d. Weijden zaten achter het startblok gezellig met elkaar te kweb-
belen, waardoor zij in hun serie vergaten te starten! Volgende keer
beter opletten jongens! Na de wedstrijden dacht Dennis van Weel
een demonstratie schoonspringen in de kleedkamer te doen. Helaas
kwam zijn voet ongelukkig terecht en kreeg een gescheurde enkel-
band, die nu in gipsverband zit, Veel beterschap Dennis!

Nationale winter-
kampioenschappen

Met vier behaalde zwemlimieten op zak heeft Colin Liem op 26 en
27 februari j. L te Uden aan de Nationale Winterkampioenschappen
(NWK) voor junioren mogen deelnemen. De nodige voorbereiding-
en voor deze wedstrijd zijn door trainer Bert van der Meij verricht,
zodat Colin volledig 'geladen' aan de startblokken kon verschijnen
en zich zodoende kon meten aan de toppers jaargang 1978 van
Nederland. Van der Meij heeft Colin op zaterdag 26 februari de
200m schoolslag en 100m vrijeslag begeleidt, waarbij Nicky Slinger
op zondag 27 februari de begeleiding op haar nam voor de 200m
vrijeslag en 100m schoolslag. In een warm, volgepakt en beladen
zwembad zijn op beide dagen de programma's in de ochtend- en
middaguren met een tussenpauze van 3 uren afgewerkt. Het wachten
voordat een zwemmer aan de
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start verschijnt is wel slopend geweest. desondanks hebben de
zwemmers zich best kunnen vermaken. Colin miste wel zijn vaste
DWT-zwemmaatjes. De wedstrijden zijn zaterdag voor Colin
enigszins teleurstellend verlopen en gelukkig ging het zondag iets
beter, doch zeker niet naar tevredenheid omdat hij zijn persoonlij-
ke records niet ken verbeteren (volgende keer beter!!).
De uitslagen zijn als volgt:

Afstand Slag Tij d Plaats
200m school 2.38.2 6e
100m vrij 0.58.0 10e
200m vrij 2.05.3 11e
100m school 1.12.1 8e

Colin hoop: in juli as wederom aan de Nationale Zomerkampioen-

schappen te kunnen deelnemen (eerst limieten halen Colin!) en
zijn persoonlijke records te verbeteren.

de zwemwerkgroep
(p.s. omdat de tijden ir, de aangeleverde copij in een dubbele kolom
aangeleverd was en dit voor het formaat van het clubblad moest
worden aangepast, kan het zijn dat bepaalde tijden onder een ver-
keerd kopje geplaatst zijn. Hiervoor excuses.
'de redactie')

Columbia South Carolina, USA
18 april, 1994

Eindelijk dan een bericht van die Reichert uit de "Steets", hopelijk kan dit
nog in het clubkrantje van roei. De copy ouderwets laat, zoals dat een
goede DWT-er betaamd. Natuurlijk zijn verschillende DWT-ers af en toe
op de hoogte gehouden van mijn avonturen hier. Om maar gelijk met de
deur in huis te vallen, inderdaad, zoals we inmiddels begrepen hebben is
het nu ook in algemene DWT-kring bekend: Steiger, om maar eens een
oude Vink-Loerakkeriaanse term te gebruiken, is gestrikt. Tegen de tijd
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dat jullie dit lezen zijn Loretta en ik inmiddels getrouwd..Mijn vrouw en
ik... willen met name de voorzitter (ik heb helaas., nog niet het genoegen
gehad persoonlijk kennis met hem te maken) danken voor de moeite die
bij heeft gedaan om, in samenspraak met onze Ruud in Den Haag onze
trouwdag tot een jaarlijks terugkerende nationale feestdag te maken. Wij
waren diep geroerd. We hopen volgend jaar zelf in Nederland aanwezig
te zijn bij de feestelijkheden ter gelegenheid van onze eerste trouwdag.
We hebben inmiddels via mijn ouders (die hier vorige week: in Amerika
zijn aangekomen) de kaart en de fantastische "outfit" gekregen. DANK,
DANK en nogmaals DANK. Het ziet er geweldig uit, speciaal om mijn
afgetrainde lijf (maar daarover later meer). De maten zijn prima. We
zullen de komende tijd waarschijnlijk vooral het T-shirt dragen. Het is de
laatste week of wat niet meer onder de 21oC geweest. Overdag loopt het
kwik op tot tegen de 30 C Hopelijk houden we dat aangename weer een
tijdje. Tegen eind juni begint het hier zeer heet en vooral ook heel
vochtig te worden. Temperaturen van 35-40 graden met een luchtvochtig-
heid van meer dan 90% zijn in juli en augustus normaal.

Ik werk bier bij de Universiteit van South Carolina (ik zal binnenkort
eens een stukje schrijven over wat ik hier zoal uitvoer). Waterpolo is
helaas geen grote sport hier, er wordt eigenlijk helemaal nooit een balletje
gegooid. Een maal per jaar wordt er een "polotoernooi" georganiseerd.
Toen ik daar voor het eerst van hoorde ben ik dus onmiddellijk naar de
organisatie gespurt om me aan te melden. Bij navraag bleek het hier om
"innertube waterpolo« te gaan. Twee teams van een aantal halve zolen die
zich in een opgeblazen vrachtwagen-binnenbanden hijsen en onder het
ronddobberen proberen een bal naar elkaar te gooien.
Dat was dus niet echt iets voor mij. De sportfaciliteiten zijn hier overi-
gens prima. Er is hier een groot 50-meterbad en een "springkuil". Je kunt
iedere dag op eigen houtje gaan zwemmen Als je komt heb je vrijwel
altijd een baan voor je alleen, alleen als. het heel druk is, deel je die met
iemand anders. Ook zijn er. -in datzelfde complex squash-, racketball-, en
tennisbanen een fitnessruimte, basketbal- en volleybal velden en andere
sportfaciliteiten. Je huurt hier een "locker" en krijgt dan je sportkleding
en een handdoek van de universiteit. Je kunt dan van de
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hele accommodatie gebruik maken. Na afloop van het sporten kun je de
gebruikte handdoek inleveren en krijg je een schone mee. Allemaal prima
geregeld dus. Helaas zwem ik niet zo veel als ik wel zou willen. Degenen
die ooit met nul hebben getramd, weten hoe dol ik ben op baantjes
trekken (niet dus) en er mag hier dus vrijwel nooit met een bal in het
water. Ook brengt het werk nogal veel reizen met zich mee, zodat het
moeilijk is een lekkere regelmaat in het sporten te krijgen. Ik ben van
plan om te kijken of ik hier een aantal mensen samen kan krijgen om
eens in de week een balletje te gooien. Dat kan hier dus niet vrijblijvend,
maar moet in de vorm van een "class" gegoten worden, een cursus
waterpolo die zelfs studiepunten voor studenten kan opleveren. Verder
probeer ik om een beetje (met helaas het accent op beetje) in vorm te
blijven wat racketball te spelen, dat is een soort squash, dat  wordt
gespeeld met een iets grotere, zachtere bal en een groter racket.

Doordat ik via mijn ouders regelmatig clubkrantjes en krantenknipseltjes
krijg opgestuurd blijf ik een beetje op de hoogte van het wel en wee van
DWT. Weest er gerust op dat ieder clubblaadje wordt gespeld en ik
realiseer me dan ook dat ik dat DWT-gedoe af en toe best wel mis.

Ik zal nu dit epistel snel "op de fax gooien" zodat het hopelijk nog
meegenomen kan worden. Ik beloof dat ik de volgende maand iets zal
schrijven over mijn werk hier en verslag zal doen van de trouwerij.
Loretta zal nog een stukje toevoegen.

Dear members of the DWT,

Many, many thanks for the beautiful outfits and t-shirts you sent to
us. 1 love them and will wear my outfit proudly everywhere!

By the way, does this mean 1 have to leam to swim?

We are very sorry you all can not be here to see the wedding ceremo-
ny and the big celibration afterwards. But, we will be sure to have another
wedding party whenever we get back to Holland. You are very sweet and
fun people to have thought of us. The wedding card is especially great.
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Dank Jullie Wel, and Tot Ziens,

Groeten uit een warm en zonnig South Carolina.

Marcel & Loretta
P.S. Wie heeft beschikking over een E-mail adres?

305 S.Waccamaw Ave dat van mij is
Columbia. SC 29205 Reicher%B10L.SCarolina.EDU
(803) 256 6693 Probeer maar eens wat te sturen.

Van de polocommissie

Kampioenschap Heren 2
Tegen de tijd dat je dit leest is Heren 2 wel of niet kampioen
geworden. Wij verwachten natuurlijk niet anders dan dat ze dat
wel zijn geworden, Ongetwijfeld is er daarna een groot feest
geweest. Ze komen dan te spelen in District eerste klasse; dit is
één klasse onder de Heren 1 !!

Jaarvergadering
Op de afgelopen jaarvergadering heeft Maaike de Sendenbeker
terecht ontvangen. Natuurlijk is ze een oud-polocie lid; daar
komen per slot van rekening alle kanjers vandaan. Namens de
polocie natuurlijk hartelijk gefeliciteerd en veel succes in het
bestuur.

Gezocht: uitlaat
Rob Goedkoop (Asp.) zoekt met spoed een uitlaat voor zijn
Wrak van de Weg, want die is hij een klein beetje verloren op
het fietspad richting zwembad. Let bij de prijs a.u.b. wet op zijn
achternaam (dat heeft hij namelijk zelf ook gedaan toen hij dat
ding kocht).
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Meisjes-aspiranten
Er liggen tegenwoordig al ZEVEN meisjes-aspiranten in het
water, waaronder AIex' vriendin en ook Monica is al gesigna-
leerd. Dit is natuurlijk al een groot aantal, maar er kunnen Pr
makkelijk nog veel meer bij. Bel daarom gewoon even met
Stefan, de trainer van de aspiranten: 023 - 271648. Ook namens
de jongens-aspiranten bedankt!!

Uitslagen
Datum: 12 maart
Heren 1 - KZC: 2 - 9

Doelpunten: Frank en Ed
Heren 2 - KZC: 8 - 8
Deze wedstrijd was eerder gestaakt, nadat Arthur in de derde periode
het water uit was gestuurd. De resterende anderhalve periode moest
nog uitgespeeld worden, omdat dat van belang was voor de competi-
tie. In die anderhalve periode is er in totaal maar liefst twaalf keer
gescoord!

Doelpunten: 6 personen
Heren 5 - Noordkop: 2 - 3

Doelpunten: Niels (een Hit-and-run-aktie van 'm; hij zit nu
alweer in Bosnië) en Peter

Dames 2 - KZC: geen uitslag binnengekregen

Datum: 19 maart
Heren 1 - Meerkoeten: 5 - 5

Doelpunten: Frank 2; Ted, Hayo en Paul 1
Heren 2 - SPY, 16 -4

Doelpunten:
Heren 3 - Aquarius: 6 - 4

Doelpunten: Bert 3; Jeroen, Pim en Herman 1
Aspiranten -ZWV: 6 - 5
Doelpunten: Rob 3; Patrick 2 en Johan 1
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Dames 1 - Onkyo Otters: 3 -
Doelpunten: Maaike, Antoinette en Carola

Dames 2 - Aquarius: 1 - 9
Doelpunt: Monique

Datum: 26 maart
Heren 1 - Hoorn: 5 - 5

Doelpunten: geen idee
Heren 4 - De Ham: geen uitslag binnengekregen
JAsp - West-Friesland: geen uitslag binnengekregen

Datum: 9 april
Heren 1 - Aquafit: 3 - 4

Doelpunten: Mare 2 en Frank 1
Heren 2 - Alliance: 14 - 2

Doelpunten: André 5; Luc, Paul en Ad 2; Marco, Michael
en Martijn 1

Heren Jeugd - Rapido: 4 - 15
Doelpunten. Thijs 2; Daniël en Eddy 1
Drie p'tjes: Alex

JAsp - Noordkop: 4 - 5
Doelpunten: Rob 2; Jeroen en Patrick 1

Dames 1 - Brandenburg: 5 - 12
Doelpunten: Antonette 2; Carool en Martine 1

Wedstrijdverslagen Heren 1 uit het Haar-

lems Dagblad
Datum: 12 maart
KZC - DWT: 9 - 3 Tegen de koploper in de derde klasse B, KZC,
kon DWT geen vuist maken. KZC stond na de  eerste periode op een
3 - 0 voorsprong. in het derde part probeerde DWT via de break druk
uit te oefenen, maar dit lukte slechts matig. De WaterTrappers gingen
de laatste periode in met de instelling 'alles of niets'. Het werd niets.
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Datum: 19 maart
DWT - Meerkoeten: 5 - 5
In een rommelige partij deelden DWT en de Meerkoeten de punten.
De Haarlemmers starten met pressing-hele-veld wat snel verwaterde.
De verdediging van DWT vertoonde gaten waar de Meerkoeten
dankbaar gebruik van maakte. In het derde part wist DWT toch op een
5 - 3 voorsprong te komen. Aanvoerder Frank Muylaert en Hayo Stam
benutten beiden een vier-meter-bal. Het laatste kwart was een comple-
te chaos. Door de vele, overtalsituaties kon de Meerkoeten terugko-
men tot 5 - 5.

Datum: 26 maart
Hoorn - DWT: 5 ~ 5
In een stevige partij deelden De WaterTrappers en Hoorn de punten.
DWT kwam in de eerste periode op achterstand, waarna de Haarlem-
mers snel tegen scoorden. Daarna dicteerde DWT het duel tot de
laatste minuut (4-5). De fysiek zware ploeg van Hoorn presste in het
smalle bad stevig. In de slotmin.uut werd de midvoor, van DWT bijna
verdronken. Uit een tegenaanval wist Hoorn via een rommelige
opbouw Ton van Gemert alsnog te passeren, waarmee de partij met
een puntendeling eindigde.

Standen
Heren 2 15-26 (161-101)
Heren 3 15-21 (102-81)
Heren 4 13- 17 (121-93)
Heren 5 15-20 (110-73)
Heren J. 11 -3 (54-106)
JAsp 3-2 (19-21)
Dames 1 14-6 (55-80)
Dames 2 14-14 (85-82)
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Toernooi ZWV
Op 3 en 4 april was er natuurlijk weer het waterpolotoernooi te
Zaandam. We moesten om 8.45 verzamelen op zondag (de aspiran-
ten hadden toen al hun eerste wedstrijd, maar zij zijn nog jong en
kunnen er dus nog tegen). Mijn paasontbijt bestond uit twee
Knäckerbröds en een pennywafel (ik had geen b~ meer over,
aangezien ik alles had meegenomen). Het is trouwens ongelofelijk
hoe fris en vrolijk sommige mensen zijn op dat tijdstip. Even een
ruig potje rugbyen met de lekke rugbybal van Jeroen is voor sommi-
gen dan ook geen probleem. Gelukkig kwamen Marco en Michael
'al' om 9.15, zodat we om 9.55 in De Slag aankwamen, waar Heren-
Jeugd 'pas' om 10.06 moesten beginnen. Het Herenrest team bestond
uit een elite uit de Heren 2 en Heren 5-teams, aangevuld met enige
Rapido'ers (anders zouden we alles wel erg makkelijk winnen, wat
we dus ook deden). De rest van de dag bestond uit het aan de bar
hangen, Nintendoën en af en toe eens een potje poloën. De Dames en
Heren 1 kwamen pas ver in de middag (zij zijn al wat ouder en
kunnen er dus niet (meer) zo goed tegen). 's Avonds met 'mijn' vier
vrouwen gegeten in een pizzeria. Het bleek Pasen te zijn, was ik al
helemaal vergeten, en ze hadden daar dus een aantal speciale aanbie-
dingen i.v. hiermee. We hebben er geen gebruik van gemaakt,
aangezien het tamelijk dure aanbiedingen waren en we graag nog
wat geld wilden overhouden voor het feest die avond. Nadat we even
de gewichten e.d. doorgenomen hadden (voor Hfl 25,- per Dame bij
mij op te vragen), hebben we nog uitgebreid van de Waals gebruik
gemaakt want die in het zwembad waren al in alarmfase 2 aang-
eland. Eenmaal terug in het zwembad de spullen neergelegd in het
clubhuis van Alliance, waar we zouden slapen. Wel eens geprobeerd
te slapen met meer dan zestig mensen in een, clubhuis kleiner dan de
onze? Zo niet, ga dan volgend jaar eens mee; het is erg intiem en
bovendien kan je 's nachts als je achterin slaapt en naar de WC moet
meedoen met de populaire sport 'Mensen platstampen'. Wie naar de
WC ging kon trouwens weer onverrichter zake terugkeren, aange-



De Waterdroppels 27

zien iemand het nodig vond om de pot eens goed onder te kotsen.
Enfin, je kon tenminste op de terugweg wel weer je favoriete sport
beoefenen. 's Avonds dus Het Feest. Dit Feest was Caraïbisch,
althans dit had het moeten zijn. Het Caraïbische gedeelte bestond uit
één of ander Salsa-bandje. Wel aardig, niet bijzonder. In de pauzes
werd er alleen maar André Hazes gedraaid, waarbij heel ZWV dan
enthousiast mee ging zingen. Ach, we kunnen het ze niet kwalijk
nemen, het blijven natuurlijk boeren. Afijn, Haarlem (DWT en
Rapido) hebben het feest uiteindelijk toch laten slagen. Om ongeveer
twee uur werden we letterlijk naar buiten geschopt. In het clubhuis
van Alliance nog even onze favoriete sport beoefend (zie boven). Een
paar uur later werden we er weer letterlijk uitgeschopt (ik zei al; het
blijven boeren). De maandag bestond weer uit hetzelfde van de dag
ervoor, met dit verschil dat we nu natuurlijk de felbegeerde nagel-
knippertjes in ontvangst mochten nemen. Hieronder vind je enige
uitslagen van dit toernooi.
Heren 1 - KZC: 3-4
Heren 1 - ZWV: 3 - 1
HerenRest - ZWV: 6-3
HerenRest - Orkano: 3-2
HerenRest - De Ham: 2 -3
HerenRest - ZWV: 4-3
HerenRest - Orkano: 6-0
HerenRest - De Ham: 4-1
Heren Rest is dus eerste geworden! De prijs: een nagelknippertje.
(Handig om zoiets pas ná een toernooi te geven; bovendien lekker
goedkoop).
Heren Jeugd - Nereus: 3-6
Heren Jeugd - Rapido: 2-5
AspJongens - ZWV: 1 - 1
AspJongens - DJK/ZAR: 1-4
AspJongens - HHWaard: 2-7
AspJongens - ZWV: 1-3
AspJongens - DJK/ZAR: 1-4
Dames - WZ&PC: 1 - 1
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Dames - de Dolfijn: 1-6

Clubkleding

In het clubhuis hangt ondertussen de nieuwe clubkleding!! Elke
vrijdagavond kan vanaf 19.00 deze clubkleding gekocht worden
onder het motto:
"Zie je een DWT'er zonder clubkleding aan,
dan mag je 'm in elkaar slaan!!"
Wij verwachten dus veel verkoop!!
Hieronder de prijzen:
T-shirt L, XL, XXL Hfl 20,00

S, M Hfl 17,00
Trainingspak 5,6,7,8,9 Hfl 125,00

152, 164, 176 Hfl 105,00
Sporttas Hfl 47,50
Badmuts Hfl 8,00
Badpak Hfl60,00
Zwembroek Hfl 35,00
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Speciale aanbieding: bij aankoop T-shirt een badmuts kado!! (of 4,00
korting).
Het is tevens mogelijk in termijnen te betalen. Informatie hierover is
te verkrijgen bij de, verkoop op vrijdagavond.

Veranderende trainingstijden voor

Heren 3 en 5; Heren Jeugd en Aspiran-

ten

Dinsdag wordt: 19.30 - 20.30 Aspiranten; Heren Jeugd en
Heren 3 en 5

Trainer: Frank
Vrijdag wordt: 19.30 - 21.00 Pupillen, Aspiranten en He

ren Jeugd
Trainers: Stefan, Eric en Ulco

Zondag wordt: 13.00 - 13.30 droogtraining voor Pupillen,
Aspiranten, Heren Jeugd en
Heren 3 en 5

13.30 - 15,00 voor alle bovengenoemde
teams

Trainers: Stefan, Frank en Eric. (Eric eens in de twee we
ken).

Wij hebben dit gedaan om én de trainingstijden wat beter in te delen
én er voor te zorgen dat er wat meer rendement uit de trainingen
gehaald kan worden. Wij wensen jullie nog veel succes met de rest
van het seizoen!!

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 (MM met de meeste UMV's
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3) speler (MN) met de meeste UZV,s
4) keeper met de minste doelpunten tegen
5) ploeg met de meeste doelpunten voor
Winnaars krijgen één of andere trofee (of zoiets).

De tussenstanden:
1) André (Heren 2): een hoop
2) Marcel (Heren l): 2
3) Bert (Heren 3): 1
4) Marco (Heren 5): 73
5) Heren 2: nog veel meer dan André

Videobanden
De videobanden kunnen nog steeds bekeken worden (gratis natuur-
lijk). Het gaat om de volgende banden:
1: Training aspiranten in de Planeet seizoen 93 - 94

Oefenwedstrijd Rapido - Nijmegen 93 -94
Wedstrijd Heren 2 Boerhaavebad

2: Trainingen Asp\Heren Jeugd\Dames en Heren Boerhaavebad
93-94

3: Sinterklaasfeest in het Sportfondsenbad (nostalgie en senti-
men). 

Aansluitend Kerstkien.
Wedstrijd Heren 1 en een training van Remco With

4: Demonstratieband van DWT, gemaakt door dhr Stam en
Eric Thoolen

5: " 123 waterpolo" door Ivo Trumbic
6: " 123 waterpolo" door Ivo Trumbic
7: Wedstrijd Heren Jeugd tijdens toernooi NVA in de Planeet

Banden van Eric Thoolen:
A: Waterpolo Nations Cup augustus 1990
B: Finale Europees kampioenschap
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Pinkstertoernooi

Het Pinkstertoernooi zal dit jaar gehouden worden op 22 en 23 mei.
De voorbereidingen zijn al begonnen en de eerste teams hebben zich
aangemeld. In dit verband zoeken wij GASTGEZINNEN voor:
Engelsen (Heren); Belgen (Franstalig, eveneens Heren) en Duitse
Dames (tenzij Hayo ze natuurlijk weer allemaal opeist ter eigen
'leering ende vermaack). Waarschijnlijk gaan de Fransen (Dames en
Heren) weer in het Van der Valk-hotel (scheelt ze natuurlijk belas-
ting), dus voor ben niet.

Dit jaar wordt het voor het eerst in het Boerhaavebad gehouden, dus
wij verwachten een fantastisch weekend!! Je hoort er binnenkort
natuurlijk nog veel meer van.
Wij zoeken voor dit toernooi nog (een aantal) SPONSORS die een
bijdrage willen leveren in ruil voor (zelf in te vullen). Hiervoor kun
je bellen (ook voor informatie) met Martijn (316249).

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. Wees er wel snel
bij, want op + op = echt op.

Trouwen
Er heeft een aantal weken een grote kaart in het clubhuis gehangen
waar iedereen zijn gelukwensen voor Marcel Reichert kon opzetten.
Dit is massaal gedaan. De collecte die gehouden is voor hem heeft
genoeg opgebracht om hem als huwelijkskado een DWT-trainingspak
te geven! Dit pak zal meegegeven worden met zijn ouders als die
naar Amerika gaan voor de trouwerij (30 april). Allemaal hartelijk
bedankt!!
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Verjaardagen

De jarigen in mei zijn:
Ted Meyer 05-05
Leon van de Peet 05-05
Ton van de Graaf 07-05
Paul Thoolen 10-05
Ton Duivenvoorden 10-05
Paul Stricker 26-05
Niels Rohling 28-05
Daniël Dijkman 28-05

Agenda komende maanden:
3 mei Laatste training in het Boerhaavebad
22 + 23 mei Ons eigen Pinkstertoernooi voor (vrijwel) alle

teams (+ feest natuurlijk),
1 augustus Lekkere) buiten trainen in de Houtvaart op

maandag, woensdag en vrijdag.
22 augustus Weer naar binnen.
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Uitslagen (2)
Overigens zou ik het op prijs stellen (ook met het oog op de
standen van de wedstrijd hierboven) als de aanvoerders\sters 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 antwoordapparaat aan, dan kan je het daarop inspre-
ken. Graag met doelpuntenmakers en eventuele UMV's enlof
UZVs!l Alvast bedankt!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk

Paastoernooi bij ZWV
in Zaandam

DWT ging dit keer met wet vijf teams naar Zaandam: Aspiranten
Jongens Heren Jeugd, Heren Rest, Heren 1 en Dames. voor het
eerst sinds jaren was het damesteam compleet,. Méér dan com-
pleet! Twaalf (12!) dames stonden voor iedere wedstrijd te
trappelen langs de kant (om er in te mogen of van de kou?) Voor
het wisselen moesten speciale hulptroepen worden ingeroepen.
Gelukkig is alles in vrede verlopen, Hoe het kwam dat we opeens
voldoende dames hadden valt eenvoudig te verklaren: Jongens.
DWT bezit enorm veel (9) begerenswaardige zeer vrijgezellen en
een aantal zeer begeerde verbonden-gezellen. Sedertdien telt
onze
vereniging een aantal meisjes die besloten hebben dat polo geen
(GEEN) mannensport is. Juist bet feit dat mannen ook poloën
maakt het dameswaterpolo zo aantrekkelijk, vinden zij. Eerlijk
gezegd vond ik dat, toen ik jong was, ook een goede motivatie.
De trainingsopkomst verbleekte ook toen al vergeleken  bij de
feestjesopkomst! Het zal niemand verbazen dat de romantiek
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hoogtij vierde bij ZWV. Ik moest echter beloven niet te vertellen
dat Hayo niemand had versierd en dat Teun zich als een ware
Cassanova heeft ontpopt en dat Alex dag en nacht in de gaten
werd gehouden door Karina en dat Sandra wellicht de ware nu
reeds heeft gevonden en dat Mike en Dana nu al handjes vasthou-
den en dat Martin en Fokkelien de tafel waren vergeten en dat
Mieke weer niet met Arnoud heeft gezoend (of weer wel?) en dat
Marco weer bijzonder van de wereld was (paastraditie) en dat
Carola geen hoofdwonden opliep en dat Alex onbeleefd is ge-
weest tegen de scheidsrechter en dat Roos zich vergiste en dat
Marjolein behoorlijk gemist werd de laatste wedstrijd en, dat
Hayo niet één keer heeft gescoord en dat Tinka te groot is voor
Hayo en dat de pauzes te lang waren en dat pesten andere spelre-
gels heeft gekregen en dat Martijn tiet zwaar te verduren had
tijdens het pizza eten en dat Oswald met heren 1 mocht eten en
dat Mieke naar eigen zeggen heel erg is en dat het slecht is voor
je oren als er vier dames in één auto tegelijk lachen en dat Steven
agressief wordt zonder aanwijsbare reden en dat hij harder slaat
dan overtuigt en dat iedereen enorm moe was na afloop en dat we
volgend jaar weer gaan en dat we niet vertellen waarom. Maar,
beloofd is beloofd, ik zeg er niks over. Ik geloof dat ik de uitsla-
gen wel mocht vermelden maar die weet ik niet.
Oja, Heren Rest is kampioen geworden en wonnen: een sleutel-
hanger met nagelschaartje in lederen hoesje!
Oja, Heren 1 is geen kampioen geworden maar wonnen: een
sleutelhanger met nagelschaartje in lederen hoesje!
0ja, de Dames zijn geen kampioen geworden maar wonnen: een
sleutelbanger met nagelschaartje in lederen hoesje'
Oja Heten Jeugd is geen kampioen geworden maar wonnen: een
sleutelhanger met nagelschaartje in lederen hoesje!
Oja, de Aspiranten zijn geen kampioen geworden maar wonnen:
een sleutelhanger met nagelschaartje in lederen hoesje!

Maaike (dit is een pseudoniem hoor)
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'Sprookje'

Zomaar een zondag ergens in januari was er een wedstrijd in
Weesp. "het gehucht van de tegenstander van het' Star selectie
genaamd Heren-Jeugd van DWT. De tegenstander noemt zich het
Triton. De eerste wedstrijd die we dus thuis speelde was op 20
november en. dat was dus geli ' ik spel 3-3 (geloof ik). En de
tweede verloren we met 9-5.Tot zover het verslag van de wedstrijd
Triton DWT en omgekeerd.
En nu wil ik even terug komen op het feit van de, leeftijd van ons
aller Alex "the Stud" Claus z'n vriendin. Sorry kale ik zet er toch
in, ik schat kaar een jaar of 14 15. (sorry Karina) ik kon het toch
niet laten.

Een jeugd Speler

Daar bovenop een berg

Al, was het eerste paasdag nog vroeg,
Hayo had bier dus hoefden we niet naar de kroeg.

Rugby op de vroege morgen,
geeft een dag zonder zorgen.

Al was de garagebox nog zo klein,
met z'n allen was het zeker fijn.

Eric daar, Alex bier,
met z'n allen dronken we vul bier,

Spekjes vlogen in het rond,
Patrick heeft een dikke reet?!?!
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Ook al hebben we geen borrelnootje,
met slagroom wordt het ook een zooitje.

Lootjes willen we liever niet,
we hebben liever die griet.

Voetbal moesten we maandag missen,
die avond daarvoor moesten we pissen.

Pizza's eten is niet gezond,
want Marco legt ze zo weer ........

effe wachten ... tralalada ...
daar boven op een berg ....????
.... op de grond.

Al was Marco's beugel niet zo sterk,
een opener doet zijn werk.

Een ei boven op een Fiat is niet zo sterk,
gooi hem maar niet op een kerk.

Al geef je Osmalt een contract,
je zal zien dat hij er niets van bakt.

Als een haai je heen afbijt
ben je ook een slipper kwijt.

Osmalt moesten we dit jaar halen,
omdat bij de taart niet kon betalen.

Als je bij Hayo het dak op gaat,
val je er af vroeg of laat.

Als Maaike zonder Stefan op komt dagen,
is ze helemaal losgeslagen.
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Als je bij aspiranten hun petten gaat afpakken,
gaan ze je auto-deren afpakken. Met McGyver kwadraat
weet je nooit of het zwembad er volgend jaar nog staat.

De reputatie van Carola is fameus,
maar dit jaar had ze geen kapotte neus.

Ook al Marco zo zwart als een neger,
veel ballen houdt hij niet tegen.

Vorig jaar mocht het eigenlijk niet, 
dit jaar was Rob zo dronken als een tiet.

Al zat Mike's haar nog zo glad, 
Dana ging niet plat.

Een wijn-estafette is heel  fijn, 
zeker als het volle flessen zijn.

Eric begon over de wijn te zeuren, 
maar moest hij hem nou de straat op pleuren?

Arnoud & Dennis, het is een beetje raar, 
ons nieuwe liefdespaar.

Scoren heeft Hayo niet gedaan, 
want dat kon hij niet aan.

Jeroen was zo dronken als een hal, 
maandag speelde hij dan ook als een kwal.

De paaseieren waren niet echt koud, 
maar we hadden wel zout.
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Wilt u een snackbar waar u kan pootje baden? 
dan kunnen wij een goede aanraden.

Als je slagroom in Michael's gezicht smeert, 
weetje zeker dat het terugkeert.

Thijs lag bij de deur, 
dat gaf veel gezeur.

Geef Daniel een uur,
 en je hebt een barbecue in je schuur.

Martijn's tentamen zat er bijna in,
maar zit die boterham met salade en leverworst er al in?

Een toeter klinkt best wel fel, 
Arnoud krijgt voor zijn verjaardag een bel.

Waar is Dana's hand? 
we hopen dat hij boven de dekens is beland.

Osmalt scoort er geen 1, 
maar met moppen tappen kom je wel in Heren 1.

Met een bierdopje tegen zijn tand, 
had Marco zijn, beugel in zijn, hand

Al is Frank niet zo groot,
tijdens een wedstrijd pakt ie je bij je poot.

Al sliep Martin nog niet zo snel,
Fokkelien deed dat wet,

Eddy gaf een fraaie draaimolen weg, 
Eric had in de afzondering geen trek.
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Teun stopte er weer een paar, 
maar Hayo was de vrijgezel van het jaar.

Oswalt was dit jaar niet op zijn best, 
daarom geeft hij de jeugd vulkoeken weg.

.... Daar boven op die berg.. ...

Toen we in Zaandam waren beland,
ging iedereen aan de kant.

Hayo achter het stuur, 
geeft bloed aan de muur.

Dit was weer toernooi Zaandam, 
groetjes aan alleman.

Made by E.T.A. HJJS

Hoi allemaal

Hier is het verslag van de NJK van 11, 12 en 13 februari. het was 2
112 uur rijden en dat duurde wel lang, maar we zijn aangekomen.
We dachten eerst dat het een een of andere boerderij was, maar het
was juist heel leuk, het was een kampeer boerderij. De meiden (wij
dus) sliepen allemaal boven en alle ouders (gelukkig) allemaal
beneden. 0 ja, en de 2 kleine jongetjes ook. Nadat we dus waren
aangekomen, mochten we meteen onze bedden opmaken (,fijn he) en
ever. rondkijken,
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Om 5 uur gingen we naar het zwembad, Daar aangekomen moes-
ten de 4 meiden meteen inzwemmen en ik geloof dat het water
wel koud was. Om 7 uur begon de wedstrijd en moesten we dus
allemaal stil zijn, Na de wedstrijd kwam de uitslag: Bianca 53e,
Sabrina 72e, Nicole 85e en Dagmar 89e. om hals 11 gingen we
weer weg. 
Normaal was het maar een half uurtje rijden, maar vandaag had
meneer Kleinhout zin om te verdwalen kwamen we dus pas om
half 12 aan. Daarna hebben we nog even getriviant, gekaart,
gekeet, moeders, vaders en trainer wakker gehouden met beesten
gooien, boekjes gelezen en foto's gemaakt. Om half 6 gingen we
slapen en om 6 uur waren we weer wakker. Nou slapen? Volgens
mij heeft de helft niet geslapen. Om 8 uur werden we weer ge-
wekt door chagrijnige moeders, vaders en trainer. (Die zeiden dat
wij ze wakker gehouden hadden, ja ja.) Nadat we een half mi-
nuutje uit mochten slapen moesten we een boswandelingetje
maken van 1 112 uur. Daarna mochten we pas eten. om 12 uur
gingen we weer wandelen. We gingen een sterrentocht maken ook
weer van 1 112 uur (zonder wc). We waren nadat. we weer terug
waren meteen weer naar het zwembad gegaan om de uitvoeringen
te bekijken. Sabrina, Bianca, Dagmar en Nicole moesten zich
weer omkleden voor de opmars in uniform. Ze hadden zelf geen
muziekstuk dus gingen we alleen maar kijken, Om 8 uur gingen
we weer weg, kwart voor 9 kregen we te eten, We gingen barbe-
cuen met lekkere stukken vlees. 
Vandaag gingen we wel vroeg slapen en dat was best wel lekker.
De volgende dag gingen we weer muziekkijken, maar wij moch-
ten even zwemmen in het recreatiebad (tussen de lekkere jongens
daar) en om 7 uur gingen we naar huis. Onderweg nog even
lekker gegeten in een 5 sterrenhotel (ahum) en waren we veilig
thuis gekomen.

Groetjes, Nicole Bianca Mariska, Dagmar, Sabrina, Ingrid, Dana
en Karina.
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Reactie

Nu we toch bezig zijn willen wij even reageren op de opmerking
uit clubblad nr 2 (over de polowerkgroep)
Ik citeer: Er lag er daar voor minstens drie team aan vlees in het
zwembad.
1 Als wij vlees zijn, wat zijn jullie dan wel niet.e

2e Bij jullie ligt er ook wel voor vier groepsnummers aan vlees
in het water (als je het vlees kunt noemen)

Ik citeer weer: Dit geldt overigens niet voor de mannen, die lijken
dan juist een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen.
1e Tegenover wie?
2e Wie hebben er hier nou een grotere aantrekkingskracht? We

zullen geen namen noemen.

Ja, er is nog meer.
Wij hebben gehoord dat jullie altijd op jullie pikkie getrapt zijn als
jullie een keer verloren hebben. wij hopen voor jullie dat jullie ooit
nog eens het landelijk niveau halen als ons. Nog even een tip: Als
jullie nou eens net zo goed gingen waterpoloén als zuipen dan
zouden jullie zeker winnen.

Ook willen wij nog even reageren over de drama's !!??WAAR
SLAAT DAT OP? Hebben jullie jezelf wel eens bekeken. Als
laatste. Er stond nog iets in over communiceren via het clubblad,
Zijn kunstzwemleden ook goed genoeg om mee te communiceren ?

Ob ja. Er waren nog een aantal dames die wel een wedstrijdje
aandurfden. Omdat jullie zo'n grote mond hebben, hebben ze gezegd
dat als er een aantal water- poloërs durfden te kunstzwemmen dat ze
dan wel een wedstrijdje waterpolo tegen ze wilde spelen.(Dan wel
het liefst Heren-Jeugd en aspirantjes) Maar wij
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weten toch wel dat ze dat niet aandurven, dus eigenlijk kunnen we
het wel laten zitten, of niet soms?

P.S. Dit bericht is alleen voor de genen die zich aangesproken
voelen.

Groeten van de kunstzwemsters

Klaverjassen

Stand 9e Klaverjasavond 29 maart 1994:

1 Irene van Osch 5193
2 Marco van Houwelingen 5058
3 Tom Rohling 5055
4 Hans Korzelius 4935
5 Miriam Samson 4905
6 Joop van Osch 4856
7 Cees Bergman 4795
8 Bas Blom 4761
9 Nico Hooischuur 4759
10 Corry Bergman 4622
11 Ko Zwaneveld 4582
12 Nel Nijemanting 4354
13 Hennie Hooischuur 4535
14 Jan Nijemanting 4354
15 Ineke Rohling 4305
16 Marius Bakker 4241
17 Wirn Roozen 3870
18 Janette Blorn 3863
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Totaalstand na 9 avonden kaarten:

1 Marco van Houwelingen 44400
2 Marius Bakker 43147
3 Nel Nijemanting 42948
4 Ces Bergman 40064
5 Jan Nijemanting 40114
6 Corry Bergman 42057
7 Nico Hooischuur 39786
8 Ineke Rohling 39020
10 Tom Rohling 38979
9 Miriam Samson 39468 na 8x
11 Joop van Osch 38236 na 8x
12 Jan van Houwelingen 36898 na 8x
13 Irene van Osch 361.17 na 8x
14 Bas Blom 35911 na 8x
15 Wim Roozen 34553 na 8x
16 Heer Derks 35302 na 7x
17 Ko Zwaneveld 32740 na 7x
18 Peter Samson 32667 na 7x
19 Hennie Hooischuur 31250 na 7x
20 Karin Nijemanting 27262 na 6x
21 Jannette Blom 26820 na 6x
22 Leida Scholten 23614 na 5x
23 Annie Willemse 21697 na 5x
24 Hans Korzelius 17724 na 4x
25 Arie de Mes 4602 na lx
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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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