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Copy inleveren:

Copy moet voor de 12e van iedere maand ingeleverd worden
op bovenstaand adres. Is de copy later dan wordt het pas in
het volgende clubblad geplaatst !
Indien de copy op een floppy-disk ingeleverd wordt dan kan
dit voor de 15e van iedere maand. De floppy dient dan lees-
baar te zijn op een IBM PC of compatibel computer en de
copy dient bij voorkeur in WordPerfect files (max. versie 6.0)
opgeleverd te worden.
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Een voorzet van ...
de voorzitter

In de afgelopen maand heb ik mij onder meer bezig gehouden met
een ronde langs de diverse sectoren binnen DWT. Met inzet,
enthousiasme en de nodige deskundigheid worden door het kader
invulling aan de nodige taakstellingen gegeven. Zowel op het
educatieve vlak (leszwemmen), als op het sportieve vlak (sportsec-
tor) profiteren de zwemmers en zwemmertjes van deze voorwaar-
denscheppende taakstellingen, getuige de ongedwongen wijze
waarop men met de wateractiviteiten bezig is.

Zo was ik aanwezig bij de door de zwemwerkgroep georganiseerde
bijeenkomst, waar wedstrijdzwemmers en hun ouders konden
kennismaken met de nieuwe trainer dhr. Lak. Een trainer zonder
ambities ben ik bij DWT nog nooit tegengekomen, zo ook de
nieuwe zwemtrainer niet. Mijn hooggespannen verwachtingen
betreffende zijn trainingsaanpak zijn niet beschaamd. Integendeel
zou ik zeggen, zijn manier van training geven gebaseert op discipli-
ne en inzet, moet zeker in de resultaten zijn terug te vinden. Ik
wens dhr. Lak, als vader van twee wedstrijdzwemmers, veel succes
toe bij DWT.

Om een goede wedstrijdzwemmer te kunnen worden, moeten eerst
de beginselen van het zwemmen worden (aan-)geleerd. Tussen het
watervrij worden en het zo fel begeerde A-diploma halen (en alle
diploma's die daar achteraan komen) ligt een lange periode van
oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Ik herinner mij nog situaties
bij mijn eigen kinderen waarvan ik dacht 'ze leren het nooit', of:
'pakken de zweminstructeurs het wel goed op'. Ik schrijf dit, omdat
ik door een ouder werd gebeld, die zich zorgen maakte over de, in
zijn ogen, rommelige sfeer in het eerste badje.
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Ik was die ochtendzelf in liet zwembad aanwezig en wat op deze
meneer rommelig overkwam, was -in mijn optiek- het weer vinden
van de juiste cadans (na een lange zomervakantie) tussen de kinde-
ren en de lesgevers. Toch ben ik blij met de reactie van deze ouder.
Het geeft denk ik zijn betrokkenheid bij het gebeuren aan. Overi-
gens denk ik dat ouders voor vragen, opmerkingen en informatie
over het leszwemmen zicht het beste kunnen vervoegen bij de
uurleiders van het leszwemmen in de zwembaden.

Voor de goede orde zij vermeld dat men na het behalen van die zo
fel begeerde zwemdiploma's naast het wedstrijdzwemmen bij DWT

onder meer terecht kan bij het waterpolo. De waterpolowerkgroep
(wat een mooi scrabblewoord zeg) heeft haar blik met nadruk op.
de toekomst gericht. Het afgelopen seizoen heeft een toename van
het

aantal jeugdleden te zien gegeven, waardoor het polo te krap in zijn
jasje dreigt te zitten. Men is dan ook hoognodig toe aan uitbreiding
van het aantal trainingsuren. De werkgroep heeft dit en andere
gegevens ondergebracht in een notitie waarin korte- en lange
termijn doelstellingen het beoogde toekomstbeeld in kaart brengen.

Voorwaar een ambitieus plan, dat het verdient om door het bestuur
serieus te worden getoetst aan mogelijkheden om tot invulling
daarvan over te gaan.

Dit was het dan weer voor wat betreft mijn aandeel in het clubblad.
Ik hoop dat het aanstekelijk werkt op leden die ook eens in de pen
willen klimmen om een bijdrage te leveren voor het clubblad.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Van de polocommissie

Een kort stukje deze keer. De competitie is op het moment dat ik
dit schrijf nog net niet begonnen, dus daar nog geen bericht over.
Het poloboekje heb je ook al ontvangen en de eerste fouten zijn
alweer doorgegeven. Is er ook iets fout bij jouw gegevens, geef dit
dan even door, dan kan hier rekening mee gehouden worden in het
volgende boekje. De trainingen worden goed bezocht, vooral op
vrijdag is het druk !! Alleen op woensdagavond van 22.00 tot
23.00, de training van Heren 3, 4 en 5 kan het drukker. Heren, kom
eens trainen, daar hebben jullie vast wat aan. Volgende maand is er
vast veel meer te vertellen, dus tot dan

Namens de polocie,
Martijn Heemskerk

Bijna heilig

Er is nu al ruim twee jaar voorbij gegaan sinds ik mijn laatste
wedstrijd heb gezwommen, sinds ik überhaupt heb gezwommen.
Eind juli 1992 deden zich bij mij -onder de rook van Praag waar op
dat moment besloten werd tot deling van de Tsjechoslowaakse
republiek over te gaan- de eerste verschijnselen voor van de ver-
moeidheidsziekte ME. Iedere vorm van sportbeoefening werd
daardoor onmogelijk. Wel woonde ik in die dagen nog af en toe een
wedstrijd van (toen nog) mijn zwemploeg bij; de laatste keer dat ik
mij daartoe in staat achtte was op 4 oktober 1992, luttele uren voor
in Amsterdam de het op aarde neerdaalde. Nadien verwaterde mijn
binding met DWT, zoals ook het Sportfondsenbad verpauperde en
tenslotte met de grond gelijk gemaakt werd.
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Nu, na zo'n tien jaar lidmaatschap is de tijd gekomen om er een
punt achter te zetten, ook al blijft mijn liefde voor het water onme-
telijk groot, precies zoals de dichter Paul Snoek (1933-1981) op
schitterende wijze wist te verwoorden:

EEN ZWEMMER IS EEN RUITER

Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,

is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.

En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
is met armen en benen aloude geheimen vertellen

aan het altijd allesbegrijpende water.

Ik moet bekennen dat ik gek ben van het water.
Want in het water adem ik water, in het water

word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn

en toch nog eenzaam blijven.

Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.

Pieter van der Straaten
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Klaverjassen

Op 6 september is alweer de eerste klaverjas avond geweest en de
daaruit voorgekomen stand is als volgd :

1. Marius Bakker 5685
2. Ineke Rohling 5427
3. Miriam Samson 5194
4. Marco v.Houwelingen 5086
5. Ko Zwaneveld 5063
6. Peter Samson 4995
7. Wim Roozen 4895
8. Jan v.Houwelingen 4706
9. Bas Blom 4586
10. Leida Scholten 4507
11. Ton Rohling 4360
12. Jan Nijemanting 4280
13. Corry Bergman 4276
14. Jonette Blom 4268
15. Hennie Hooischuur 4128
16. Joop v.Osch 4117
17. Nel Nijemanting 4076
18. Irene v.Osch 3770
19. Nico Hooischuur 3769
20. Hans Korzelius 3706
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Polopuzzel
Een puzzel door en voor poloërs met als uitkomst een op een zeker
toernooi vaak gestelde vraag.

1. Wie was er niet in Bad Gandersheim.
2. Wat voor een toernooi.
3. Wat dronken zij.
4. Wie hield niet van bami.
5. Zeer brandgevaarlijk.
6. Multi trainer / coach / speler.
7. Aartsengel in H2.
8. Scheidsrechterschilder.
9. D.W.T.
10. Vervoermiddel potentiele prepoloërs.
11. Boyfriend in England.
12. Wie is er nu weer zwanger.
13. Gecamoufleerde ganzenrijder.
14. Meest scorende aspirant.
15. Teken van onwetendheid.
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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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