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Een voorzet van ...
de voorzitter

September 1994. Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur.
Hoewel het nog nagenieten is van het schitterende mooie weer dat
de afgelopen zomer voor ons in petto had,mag het duidelijk zijn dat
de orde van de dag ook in DWT kringen weer zijn beslag zal
hebben. De werkgroepen staan startklaar en hebben het raamwerk
voor het komende jaar reeds op orde. Trainerswisselingen hebben
plaats gevonden, sportieve doelstellingen zijn vastgesteld. Kortom,
er
staat ons niets in de weg om er  een succesvol gebeuren van te
maken!

Het zal in zekere zin echter niet misstaan om enige gereserveerdheid
in acht te nemen. We moeten oppassen voor een valse start. Het
afgelopen seizoen heeft laten zien waar dat allemaal toe kan leiden.
De crisis binnen het kunstzwemmen heeft ook zijn sporen binnen
andere geledingen van DWr nagelaten. Over oorzaken en gevolgen
van het een en ander zal nog lang nagesproken worden. De materie
is dermate complex en de schade is op verscheidene niveaus
dusdanig voelbaar, dat er zeker ook nu een weerslag merkbaar zal
zijn- _q
Het is het bestuur dan ook ernst om dergelijke gebeurtenissen In de
toekomst uit te sluiten, zeker ook in het besef welk' persoonlijk leed
daarmee gepaart gaat.
Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten om een commis
sie van onderzoek in te stellen. Deze commisie krijgt als opdracht
mee om de gebeurtenissen zorgvuldig en' objectief in kaart te
brengen en ten aanzien van haar conclusies het bestuur van advies
dienen. Het bestuur zal daarna in een ledenvergadering opening van
zaken geven.
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Dankzij onder meer de kunstzwemcommisie van de kring Noord-
Holland kan het seizoen op een normale en verantwoorde manier
van start gaan bij deze discipline binnen de vereniging.
Een ernstig verkeersongeval heeft mevrouw Knape voor lange tijd
uitgeschakeld. Als werkgroeplid was zij nauw betrokken bij de
voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ze heeft inmiddels het
ziekenhuis mogen verlaten.
Een volledig herstel zal nog echter lang gaan duren. Vanaf deze
plaats wens ik haar veel sterkte voor de komende tijd en een van
harte volledige beterschap toe.

Het clubblad heeft een nieuwe redacteur. Michael Woolthuis zal het
werk van de familie Bakker overnemen. Ik heb met Michael reeds
een gesprek gehad en zijn ideeen zullen zeker een eigen gezicht aan
het clubblad gaan geven, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Rest mij om een ieder binnen DWT voor het komende seizoen vele
sportieve successen toe te wensen waarbij het plezier dat van sport-
beleving mag uitgaan zo aanstekelijk zal werken, dat anderen (lees
nieuwe leden) dit voorbeeld willen volgen.

N.B.: In de commisie van onderzoek nemen de volgende leden
zitting: Ebelien Brander, Ko Zwaneveld en Theo van Giezen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Zelfportret.

Een nieuwe redactie

Ja je leest het goed, er is een nieuwe redactie. Na jaren trouwe
dienst hebben Walter en Sophie het beeldscherm er bij neergegooid
en de software
doorgegeven, aan.... Mij.
Voor diegenen die mij
niet kennen zal ik mij
even voorstellen. Ik
ben Michael Woolthuis,
ik polo al enige jaren
in heren 2 en hoop dat
nog wel even vol te
houden, tevens ik ben
nu dus de redactie van de
Waterdroppels(ons clubblad).
Bij deze nodig ik iedereen uit
om een stukje voor dit blad te
schrijven en dit bij mij in te leveren,
zodat ik mij, met al mijn redactionele vaardigheden, daarop kan
uitleven. Het stukje moet wel aan een paar eisen voldoen zoals:
leuk, grappig of kritisch (kritiek op de redactie kan je beter zelf
alvast naar de VAM sturen). Saaie stukken zal ik ook wel plaatsen
mits ze niet langer zijn dan 15 woorden.
Het liefste ontvang ik jullie copy op een floppy want ik heb nu al
blaren op mijn twee typevingers (ik zoek trouwens nog een typegeit
secretaresse, sollicitaties kunnen inclusief foto naar de redactie
worden gestuurd).
Ik hoop dat ik voor het volgende clubblad veel copy van jullie mag
ontvangen zodat ik daar weer wat leuks van kan maken.

Michael
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kunstzwemmen

Op het moment dat het waterpoloseizoen ten einde is en de dag van Siep
de training doorkruist moeten bij het kunstzwemmen nog een groot aantal
wedstrijden worden gezwommen. Hieronder volgen de punten van al deze
wedstrijden. Hopelijk staan er geen fouten in want vanwege het nogal
chaotische verloop van het eind van dit seizoen was het soms moeilijk om
achter alle uitslagen te komen.

Techniekwedstrijd

15 mei was de vierde techniekwedstrijd van de kringcompetitie. De
volgende punten werden gezwommen:

Categorie 4A (CII)
Annette Knape 33.357 diploma, limiet NJK
-nera Loerakker 31.527 diploma, limiet NJK

Categorie 5A (B)
Nicole van den Bosch 44.773 le prijs, limiet NJK
Bianca ter Horst 44.683 3e prijs
Sabrina van Broeck 43.700
Dagmar van Tol 42.690
Dana Ungureanu 40.947
Ingrid Lommerse 40.487
Pita van Lange 39.947
Mariska ter Horst 39.507

Categorie 5B
Esther Burghout 37.713

Categorie 6B
Nicole Dijkman 64.960 limiet NK, prestatie-medaffie
Pauline van Zadelhoff 54.754
De overige drie zwemsters in deze categorie zagen het helaas helemaal
niet
meer zitten en deden even niet mee!
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Afzwemmen

11 juni was er afzwemmen in Zaandam. D.W.T. ging hier met zeven
deelneemsters naar toe. Ze kwamen alle zeven met een diploma terug.
Uitstekend gedaan dus dames!!! Om het diploma te halen moet je in totaal
9 punten halen voor 11 onderdelen. De volgende punten werden bij elkaar
gezwommen:

F-diploma: Sanne Heerens 10
Miranda Schippers 10.5
Patricia Brey 11

E-diploma Simone Hendriks 10.5
D-diploma Sandra de Feber 10.5

Esther Niehot 10.5
Joyce Bleeker 10

Ontmoeting District 1

De jaarlijkse wedstrijd tegen district 1 (Groningen, Friesland, Drenthe)
was dit jaar gelukkig gewoon in Drachten in plaats van bi Winschoten
zoals vorig jaar. Alleen begon het inzwemmen dit jaar al om 9 u u r. Als
je eerst bijna drie uur in de bus moet zitten om er te komen betekent dit
dus dat je veel te vroeg weg moet. Nicole moest door al het gedoe als
coach-begeleider van D.W.T. mee. De zwemsters van D.W.T. hebben de
volgende punten gehaald:

Age-group 1 (Cl) Thera Loerakker 28.173
Femke Zuidhoek 27.417
Joyce Vollenga 26.006

Age-group 111 (B) Mariska ter Horst 35.854

Femke en Joyce hebben nog een duet gezwommen tijdens deze wedstrijd,
maar we gingen met de bus naar huis voordat hiervan de uitslag bekend
was (anders waren we die dag helemaal niet meer thuis gekomen).
Hopelijk komen we er binnenkort nog achter hoeveel punten deze dames
gehaald hebben.



De Waterdroppels 7

Kring-ontmoeting Gelderland-Overijssel Den Haag.

Op 4 juni gingen een zevental zwemsters van DWT, die daarvoor
door de kring waren geselecteerd, naar Dieren voor de kring-ont-
moeting uitvoeringen.
Dagmar, Sabrina, Nicole, Ingrid, Bianca en Diana zwommen in het
groeps- nummer van de kring en eindigden op de derde plaats.
Dagmar en Bianca zwommen voor de kring een duet en eindigden
eveneens op de derde plaats.

Uitvoeringenwedstrijd Kringcompetitie

Dit jaar werden tijdens de uitvoeringenwedstrijd van de kringcom-
petitie niet meer alle uitvoeringen gezwommen omdat deze wed-
strijd anders veel te lang gaat duren. Alleen de groepsnummers
werden deze wedstrijd gezwommen. Voor een aantal meisjes was
dit de eerste uitvoeringenwedstrijd die zij zwommen. Wij hadden
om de zenuwen een beetje onder de duim te krijgen al een keer een
demonstratie gehouden van alle uitvoeringen, maar het was voor de
meisjes toch reden heel erg zenuwachtig te worden. Toch werd door
iedereen goed gezwommen en haalden alle
groepen van D.W.T. een 3e prijs.

Catagorie 1/2
Bianca/Patricia/Nicolette/Simone 39.800 3e prijs
Sanne/Miranda/Wendy/Patricia

Categorie 3,14
Joyce/Esther/Yvonne/Femke 50.320 3eprijs
Joyce/Thera/Sandra/Annette

Categorie 516
Sabrina/Ingrid/Dagmar/Bianca 57.320 3e prijs
Dana/Pita/Mariska/Nicole
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Kringkampioenschappen

De kringkampioenschappen 1994 zijn in twee delen verzwommen.
18 juni was de techniek-wedstrijd, 3 juli de uitvoeringenwedstrijd.
De resultaten van heide wedstrijden zijn opgeteld om de uiteindelij-
ke uitslag te krijgen. Bij de techniekwedstrijd werden de volgende
punten gezwommen:

Categorie 1 (CII)
Annette Knape 34.276 limiet NJK
Yvette Roozen 32.336 diploma
Sandra de Feber 31.946 diploma
Thera Loerakker 30.183
Joyce Vollenga 29.069
Joyce Bleeker 28.960
Femke Zuidhoek 28.603

Categorie 2 (B)
Bianca ter Horst 43.387 2e prijs
Dagmar van Tol 43.047 3e prijs
Nicole van den Bosch 42.147 limiet
Sabrina van Broeck 42.097
Ingrid Lommerse 41.623
Pita van Lange 40.210
Mariska ter Horst 38.177
Dana Ungureanu 38.140
Esther Burghout 37.360

Categorie 3 (A)
Nicole Dijkman 63.267 2e prijs,
limiet NK, prestatie-medaille
Bianca Philippo 51.970
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De uitvoeringen werden 3 juli in de Planeet gezwommen terwijl het
buiten stralend weer was. Samen met de techniek leverde dit de volgende
einduitslag:

Categorie -1
solo Annette 86.876
duet Sandra/Thera 80.585
groep Annette/Sandra/Thera 77.648

Joyce/Femke/Yvonne
Esther/Joyce

Categorie 2
solo Sabrina 97.457 2e prijs
solo Nicole 94.587 3e prijs
duet Bianca/Dagmar 99.817 Ie prijs
groep Nicole/Mariska/Pita 93.424 2e prijs

Dana/Bianca/Dagrnar
Ingrid/Sabrina

Catagorie 3
duet Bianca/Nicole 121.099 2e prijs

Helaas in deze categorie geen solo en geen groepsnummer
dit

jaar ............

Na de prijsuitreiking voor deze wedstrijd werden nog twee prijzen
uitgereikt. De Princessenplaat werd uitgereikt aan de club die dit jaar m
categorie la (dus de laagste categorie van de kringcompetitie) de meeste
punten had gehaald. Dit jaar was deze prijs voor ........ D.W.T.!!! De prijs
werd in ontvangst genomen door de dames die de hele middag in het
warme zwembad de briefjes van de juryleden hadden opgehaald en die dit
jaar ook in deze categorie. hadden mee gezwommen. De punten voor deze
prijs werden door de volgende dames bij elkaar gezwommen:
13 november: Bianca van Broeck 18.733

Joyce Vollenga 18.824
17 april Miranda Schippers 17.093

Simone Hendriks 18.911
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Als laatste werden de prijzen voor de kringcompetie, uitgereikt. De
kringcompetitie bestaat uit 4 techniekwedstrijden en 1 uitvoeringen
wedstrijd. Voor de techniek tellen elke wedstrijd de punten van de twee
beste zwemsters in elke categorie mee. Voor de uitvoeringen tellen de
resultaten van de hier boven genoemde uitvoeringenwedstrijd. Met een
minimale voorsprong op Alliance zijn we dit jaar voor het eerst tweede
geworden achter de Zeeschuimers (Vorig jaar waren we derde).

Eindstand: 1 Zeeschuimers 1399.521
2 D.W.T. 1293.357
3 Alliance 1292.802
4 Oude Veer 793.330
5 Zwepho 703.489
6 HPC 607.353
7 WZ&PC 516.973
8 OEZA 268.923
9 De Spetters 267.181

Linda
Hans
Renate
Pauline
Karina
Nicole
Sabrina
Dagmar
Pita (gaat gewoon verhuizen)

Tot ziens, we zullen jullie missen.

Nicole, Han, Kitty.
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The Entry of the Gladiators.

Het groeps-nummer van 'mijn' meisjes heeft deze titel en in eerste
instantie kreeg ik bij het horen van deze titel een soort gevoel van
'daar komen de overwinnaars'. Roept deze titel bij u ook associaties
op met zo'n gedachte of heeft u er net als ik beter over nagedacht.
Als je er namelijk goed over nadenkt en de betekenis van deze
woorden desnoods opzoekt in het woordenboek dan kom je tot de
ontdekking dat de ware betekenis is:

De binnenkomst van de zwaardvechters!
Waarom dit verhaal? Omdat ik samen met Nicole deze muziek
uitzocht voor een groepsnummer voor de kunstzwemmers, juist op
het moment dat de reeds lang gekruiste degens werden vervangen
door zwaarden. Had ik het geweten en voorzien, had het iets kunnen
voorkomen, dan had ik echt nog eens 30-40 cd's geleend en afge-
luisterd om aan andere muziek te komen. Want het gevoerde ge-
vecht heeft, zoals zo vaak, alleen maar verliezers opgeleverd.
Niemand is er beter van geworden, niemand weet waarom het
eigenlijk gebeurd is, maar toch is het gebeurd.
Twee trainers staan ongewild aan de kant, zij verdienden dit

niet!
Een zestal zwemsters is van ellende
maar gestopt, zij verdienden dit

niet!
Een tweetal zwemsters heeft voor een
andere vereniging gekozen, zij verdienden dit

niet!
Een groot deel van de zwemsters heeft
de laatste maanden met de moed der wanhoop
vol gehouden en zien het nieuwe seizoen
met gemengde gevoelens tegemoet, zij verdienden dit

niet!
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Een tweetal zwemsters heeft er ondanks
alles voor gekozen bij DWT te blijven en
hun eigen zwemplezier in de waagschaal te
stellen om dat van de overgebleven zwem-
sters in stand te kunnen houden zij verdienden dit

niet!
Een drietal werkgroepleden staat
aan de kant, zij deden veel en zij verdienden dit

niet!
De twee achter gebleven trainers
zitten met de handen in het haar, zij verdienden dit

niet!
Die eerder genoemde twee zwemsters gaan
de achter gebleven trainers helpen om
te proberen DWT weer op het oude
(relatief goede) niveau mee te laten
draaien in het kunstzwemmen van Noord-Holland,

zij verdienen alle
lof!!!

Terug naar af, dat zou de enige goede oplossing zijn ...............

maar helaas, daavoor is het nu te laat!

Han Dijkman

Kunstzwemmen, hoe nu verder.

Ingaan op wat er allemaal gebeurd of niet gebeurd is heeft geen zin,
maar we gaan wel een nieuwe start te maken. De kring-commissie
kunstzwemmen heeft het iniatief genomen om het kunstzwemmen
bij D.W.T. verder te helpen. Zij hebben het bestuur benaderd om te
proberen een oplossing te vinden voor de ontstane problemen.
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Zij hebben zich ingezet om te proberen DWT als kunstzwemvereni-
ging in stand te houden. Overigens zijn er ook een aantal ouders die
dit initiatief van harte steunen en zich spontaan hebben aangemeld
om te helpen. Al met al is op grond van een op 9 juli onder voorzit-
terschap van de heer en mevrouw ter Heijden gehouden bespreking
met zwemsters, ouders en trainers het volgende voorstel aan het
bestuur gedaan:

Er is een nieuwe werkgroep samenstelling voorgesteld.

Vanuit de kring zal ondersteuning worden gegeven bij de training
van de oudste groep meisjes en er wordt verder gezocht naar een
nieuwe hoofdtrainster.

Voorlopig wordt voorgesteld de heer Dijkman de funktie van
hoofd~ trainer te laten vervullen.

Verder zullen mevr. Ungureanu, Nicole Dijkman en Bianca Philip-
po de trainingen verzorgen met ondersteuning van mevr. Knape,
mevr. Vollenga (roakkers) en mevr. Bleeker.

Op de dinsdagen zal mevr. ter Heijden de trainingen begeleiden.
Nicole en Bianca kunnen zelf komen trainen bij de Zeeschuimers
om het verlies aan de eigen training te compenseren.

Mevr. W. Riesener blijft een keer per vier weken ondersteuning
geven.

Inmiddels zijn contacten gelegd met mevr. H. v.d. Kley (ex. bonds-
trainster, thans trainster DSZ), die al het mogelijke in het werk zal
stellen om trainingen te geven. Hierover is nog nader overleg
gaande en zij zoekt tevens naar andere trainsters of ex-zwemsters,
die willen ondersteunen.
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Met de steun van al deze mensen en de enthousiaste groep ouders,
die de schouders er onder hebben gezet mort het lukken om op het
oude niveau terug te komen.

Afdeling Kunstzwemmen:

Mevrouw F. Knape Voorzitster
Mevrouw P. Lommerse Secretariaat
Mevrouw E. Vollenga Vice-voorzitster
Mevrouw J. Bleeker Penningmeester
Mevrouw H. Loerakker Materiaal-beheer
Bianca Philippo Kontakt Zwemsters/werkgroep

Te Koop

.................

DMT-trainingspak(zgan) maat 6 (4042)

nieuwprijs fl. 125,-- vraagprijs fl. 80,-

Informatie? Bel: 023-383777
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Iedereen kan zwemmen bij

DWT
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GEZANIK EN GEZEUR

Eindelijk het nieuwe seizoen begint weer, ik kreeg gewoon stijve
vingers van het niet-typen. Eindelijk kan ik mijn ei weer kwijt in
mijn eigen clubblaadje.
Allereerst wil ik Walter en Sophie nog hartelijk bedanken voor al
die jaren dat ze mijn zin en onzin geplaatst hebben. Op de tweede
plaats wil ik de stencilaars ook bedanken, omdat ze het clubblad
altijd op tijd klaar hadden.( en ik weet hoeveel moeite ze dat altijd
kost ) En op de derde plaats wens ik de nieuwe redacteur alle succes
toe en een minstens zo lange loopbaan als de familie Bakker. En
dan nu het volgende: ik stel voor om met ingang van het nieuwe
seizoen het clubblad te verdelen in vier rubrieken.
Er moet gewoon wat duidelijkheid k-omen zodat u en ik als lezer
weten waar we aan toe zijn. Het is vaak maar al te moeilijk om uit te
vinden wat een schrijver bedoelt en of het serieus, nuttig, grappig of
gezeur is kunnen we vaak alleen maar raden. Ik schets een volgende
verdeling:
• serieus, bv. voorzet van de voorzitter
• nuttig, bv. wedstrijdzwemmen uitslagen
• grappig, bv. waterpolo wedstrijdverslagen
• gezeur, bv. kunstzwern verhalen

Indien u copy voor het clubblad heeft, kunt u linksboven in de hoek
de rubriek zetten waaronder u het geplaatst wil hebben. Verder is er
nog niet veel gebeurd in de wereld van de polo, behalve dan het
legendarische Gandersheim, maar daarover meer in het volgende
clubblad. Ook het sterren team van DWT heeft nog niet van zich
doen spreken maar dat zal na de tearnavond wel veranderen. Of
Werner weer van de partij weet je maar nooit, zo traint hij meer dan
vijf keer in de week (zegt hij) en zo zie je hem helemaal
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niet. (het lijkt Niels wel in zijn camouflage-pak) Onze andere
spraakmaker is weer helemaal terug uit Yugo alwaar ze hem niet
konden missen maar toch niet raakten en alwaar Niels hem wel
raakte maar niet gemist werd. 
Ook de klassieker (Stefan) heeft de aanbiedingen van het eerste en
het tweede en het derde en het vierde kunnen weerstaan en speelt
weer in het vijfde. Alwaar hij zich dit jaar weer werpt op de begelei-
ding van het supertalent Luc. Van die jongen gaan we nog veel meer
horen. Van mij ook.

een basisschrijver

spreuk van de weuk

Al schrijft Andre zijn training nog zo goed, het is maar de vraag of
iedereen het zo doet.

Getrouwd!

Marcel en Loretta Reichert , ze zijn dus nu getrouwd, bedanken
iedereen voor het gekregen cadeau (DWT trainingspakken enz.) De
brief inclusief trouwfoto's is te lezen in het clubhuis. Ze schrijven
dat Marcel in clubkleding is getrouwd, maarja. . . wie geloofd er
amerikanen, in ieder geval zien de foto's er wel echt uit.
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CLUBKLEDING

In het clubhuis hangt de nieuwe clubkleding! 
Elke vrijdag avond vanaf 19.00 kan 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 dat alle DWT'ers in de clubkleding rondlopen.
Hieronder de prijzen :

T-shirt S,M,L,XL,XXL fl 20,- 
Trainingspak 5 t/m 9 f1125,-

152,164,176 fl 105,
Sporttas f147,50
Badmuts fl 8,-
Badpak  fl 60,
Zwembroek fl 35,
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Van de polocommissie

Tegen de tijd dat je dit leest zijn binnentrainingen afweer begonnen.
Hieronder vind je, ten overvloede, een overzicht van de trainingstij
den.
Maandag 21.45 - 23.00 uur Heren selektie (Hl, H2 & HJ)
Dinsdag 18.30 - 19.30 uur JAds 0.14 en 0.16

19.30 - 21.00 uur Heren Jeugd, Meisjes
Dames die twee keer per week willen
trainen

Woensdag 22.00 - 23.00 uur H 3, 4 en 5
Vrijdag 18.30 - 19.30 uur Zwemtraining JAds 0.14 en 0.16

19.30 - 20.00 uur Polotraining zelfde groep
19.45 - 20.45 uur Dames selektie, Meisjes
21.45 - 23.00 uur Heren selektie

Zondag 12.00 - 13.30 uur JAds 0.16 , Heren Jeugd, Meisjes
(Planeet)

LET OP: op zondag beginnen de trainingen in de Planeet pas
vanaf 11 september!! Bovendien verandert de trainings
tijd vanaf 9 oktober in 13.30 - 15.00!!

Toernooien
Ook zijn er een aantal toernooien alweer achter de rug. (Bad
Gandersheim is weer uit alarmfase 1 gehaald; men hoopt daar
volgend jaar september weer alles opgebouwd te hebben). Er zijn
nog twee toernooien te gaan en wel:
10 september Amstelveen Heren 2
11. september Amstelveen Heren Jeugd
Mocht je aan één van deze toernooien meedoen, dan hoor je dit
nog.
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Competitie
De competitie begint dit jaar voor de Kring- en District-teams op
zaterdag 17 september. De Bondscompetitie begint enige weken
later. De eerste ronde van de bekerwedstrijden staat dit jaar gepland
op of 24/25 september of 3/4 oktober. Vergeet ook vooral niet dat
alle boetes ZELF betaald moeten worden. Een nieuwe regel voor het
komend seizoen is, dat in de Kring Eerste Klasse (Heren 3 en
Dames 1) de 35-seconden-regel van kracht wordt!! Denk hieraan
tijdens de wedstrijd!!

Buitentrainingen
De buitentrainingen onder leiding van André zijn na een rustige
start (13 personen) gelukkig explosief gegroeid tot ongeveer 25
mensen, waaronder opvallend veel dames. Een mooi aantal; dat
belooft veel voor de trainingsopkomst tijdens het seizoen!!

Poloboekje
Het (inmiddels beruchte en beroemde) poloboekje is op dit moment
al uit of komt op zeer korte termijn uit. Hierin staan, zoals je ge-
wend bent, de teams, wedstrijden, adressen, etc.; enfin, je kent 'm
wel. Ben je trouwens verhuisd, getrouwd of heb je je laten ombou-
wen van Martin tot Martine (of vice versa natuurlijk) en weten wij
daar nog niets vanaf, geef dat dan even door, dan kan het nog
worden opgenomen in het poloboekje!!

DE Wedstrijd
Natuurlijk gaat DE wedstrijd dit seizoen weer van start. Alle aan-
voerders worden wederom vriendelijk verzocht de einduitslag +
scorende spelers door te bellen naar 023 - 316249. Nog even voor
alle duidelijkheid de categorieën: 
1) meest scorende speler (M/V) 
2) speler (M/V) met de meeste UMV's 
3) speler (MN) met de meeste UZV's 
4) keeper met de minste doelpunten tegen 
5) ploeg met de meeste doelpunten voor
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De eindstand van vorig seizoen was: 
l) André Zandvliet (Heren 2): 44 
2) Marcel van Gemert (Heren l): 3 
3) Bert Loerakker (Heren 3): 1 
4) Marco Heemskerk (Heren 5): 79 
5) Heren 2: 203 Zij zijn dus de te kloppen personen!!

Succes
Wij hopen dat dit seizoen net zo succesvol wordt als vorig jaar
waarin maar liefst twee teams (Heren 2 en 3, maar dit wist je na-
tuurlijk allang) gepromoveerd zijn. We hebben er in ieder geval
weer een team bij en wel een (jong) Dames 3-team. Ook bij de
Jongens Adspiranten zijn er een aantal bijgekomen. Wij zien de
toekomst dus met vertrouwen tegemoet!

Namens de polocie,
Martijn Heemskerk

Het Herenwaterpolozevental DWT-4.

Zaterdag 11 juni 1994 deden we mee aan een waterpolotoernooi dat
door zwemvereniging De Ham georganiseerd was.
Plaats: Zwembad Watering in Wormerveer
Deelnemers: VZV uit Velsen, Sassenheim, DWT en De Ham.
Er werd een halve competitie afgewerkt voor vijf ploegen en dat
betekende tien te spelen wedstrijden.
De duur van elke wedstrijd: 2 x 9 min. bruto en 1 min. rust.
De eerste wedstrijd om half vier tegen VZV verloren we. Daarna
wonnen we twee wedstrijden. De laatste om kwart over zeven tegen
De Ham 1 eindigde in een gelijkspel.
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Opvallend was het optreden van Siep Visser als doelpuntenmaker,
hij wist van geen ophouden.
Op het ogenblijk heeft heren 4 nogal wat "uithuizige" spelers,
waardoor we een invaller nodig hadden. Dit keer was dat een speler
uit heten 3 in de persoon van Bert Loerakker.
Verder speelden mee: Roel van Hal, Leon van de Peet, Henk Verver
en Bart Visser (keeper) 
Net als twee jaar geleden was bet een ontspannen en gemoedelijk
toernooi, hoewel VZV dat niet altijd zo deed voorkomen. Na afloop
hebben we danook nog een tijdje zitten napraten in het 'Klubhois'
van De Hm dat tegenover het zwembad en op de oever van het
watertje de "Watering" staat

Uitslagen: VZV - DWT 8 - 5 0 pt
Sassenheim - DWT 6 - 8 2 pt
De- Ham 2 - DWT 3 - 7 2 pt
De Ham l - DWT 3 - 3 1 pt

Met deze 5 punten eindigden we als tweede.

Ge Luttikhuizen
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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

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

Clubhuiswerkgroep

W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS  HAARLEM

tel. 023 – 362865

Clubhuis  tel. 023 - 400777
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