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Een voorzet van ...
de voorzitter

Al is november nog zo snel, december achterhaalt haar wel Inder-
daad, snel gaat het. Sint Maarten had amper zijn hielen gelicht, of
die andere goedgeefse heilige maakte alweer zijn opwachting. En zo
zijn we dus weer beland in de maand der klazen. Spannnende tijden
breken vooral voor het jonge volkje weer aan, maar ook het volwas-
sen deel der natie zal zich niet onbetuigd laten. Menig ongenoegen
zal middels satirische rijmelarij over de hoofden van nietsvermoe-
dende lezers uitgestort worden. Ik waag mij niet aan deze onvolpre-
zen kunstvorm. Niet dat DWT hiervoor geen gewillig object (lees
slachtoffer) zal zijn, er is immers uit voldoende stof te putten. Ik wil
DWT in dit schrijven voornamelijk haar positieve kanten laten zien.

Bescheiden als ik ben begin ik bij het bestuur. OK, de samenstelling
is minimaal, maar de inzet maximaal.
Foutjes.........; ja soms (wie zonder zonde is werpe de eerste steen).
Ik mag mij dan ook gelukkig prijzen met dit stel gemotiveerde
mensen naast mij. Ik ben ze daar dankbaar voor.

Het Technisch Overleg !
Vrij vertaald is dat gemechaniseerd geleuter, want laten we wel
wezen, er wordt wat afgeOHd in het TO.
Ik heb dan ook bewondering voor haar voorzitter, die in deze
babilonische spraakverwarring altijd de lijn in het overleg weet te
houden. In dit overleg worden de onderlinge belangen (tegenstel-
lingen) getoetst aan de verenigingsdoelstellingen en aan de uitvoe-
ringsmogelijkheden.
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Het TO heeft echter ook duidelijk oog voor de sociale functie van
DWT, getuige ook de organisatie van de Kerst-inn. Daarnaast is zij
voor het bestuur een onmisbare steun in beleidsvoorbereidende
zaken.

Over de Kerst-inn gesproken. Bij festiviteiten wordt te pas en te
onpas gebruikt gemaakt van de know-how, die de Clubhuiswerk-
groep in haar bagage heeft. Onder het motto Geven wij een feest,
dan steunt de clubhuiswerkgroep je het meest- wordt op vrijdag 23
december een feest georganiseerd waarover nog lang zal worden
nagesproken.

De overige werkgroepen zullen denk ik wel zin hebben in een feest,
want na gedane arbeid is het goed feesten. Per slot van rekening is
weer menig zwemmertje aan een diploma geholpen, figureren
werkgroepleden op een kunst(zwem)zinnige wijze aan de rand van
het basin, is de polo (nog) niet kopje onder gegaan aan haar eigen
(meerjaren) doelstellingen en heeft de zwemploeg zich onder de
bezielende leiding van werkgroep en trainer genesteld in de top van
de districtscompetitie.

Voorwaar een opsomming van positivoos waar we met z'n allen een
zeker gevoel van gepaste trots over mogen innemen!
Het moet nu toch ook lukken om de bestuurssamenstelling op het
gewenste niveau te krijgen. Zal wat dat betreft de laatste klaas van
het jaar, u weet wel, de Kerstklaas, een aantal verrassingen voor ons
in petto hebben ? Er zijn een aantal namen genoemd van mensen,
die DWT een warm hart toedragen.
Deze mensen zal ik benaderen om op zijn minst een bestuursfunctie
in overweging te nemen.
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Het jaat 1994 zit er dus weer bijna op. DWT-ers, remember the
good times en maak er in de maand der Klazen een Fantastische
maand van. Gelukkige en fijne feestdagen toegewenst en mogelijk
tot ziens op de Kerst-inn.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Ouders/verzorgers van onze
Leszwemmertjes.

Als ouder/verzorger van jonge kinderen heeft u vast wel gehoord, of
misschien al te maken gekregen met het begrip lees moeder of
leesvader. Dit is niet alleen een erg leuke, maar zeker ook een
zinvolle manier om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van uw
kind.

Wij, bij D.W.T., willen net zo iets!
Moeders en vaders, die ons komen assisteren bij de zwemles.
Zwemmoeders en zwernvaders dus.

Lijkt u dat leuk, kom dan eens praten met met de uurleider van uw
kind. Hij of zij zal u graag uitleggen, wat dit precies inhoudt en wat
er van u wordt verwacht.

Voor ons betekent het een noodzakelijke uitbreiding van het kader
en daardoor wéér een beetje extra kwaliteit, zodat we kunnen
blijven zeggen, dat een zwemdiploma van D.W.T. meer is dan een
leuke oorkonde aan de muur, een bewijs dat uw kind mede dankzij
u zelf goed heeft leren zwemmen. Zó goed, dat u straks uw kind met
een gerust hart naar het strand en zwembad kunt laten gaan.

Namens de werkgroep Elementair Zwemmen graag tot ziens in het
zwembad.

Adrie van 't Oever.
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Van de polocommissie

Rooster december
Let er even op of je misschien achter het tafeltje mag (moet) zitten!!
Kun je op die datum niet, neem dan even contact op met de leiding
van die avond, dan kan hij/zij tijdig een vervanger voor ie zoeken!!

DATUM: 3 december
ALGEHELE LEIDING: Martijn Heemskerk

Tijd: W.nr. Afdeling Achter het tafeltje:

18.00 853 D.HR1 DWT 2 Br.burg 3 1 Hayo, Frank, Ton

18.45 523 K.H3A DWT 5 WF'land 2 Martijn, Paul Tb.

19.30 1436 B.H3B DWT 1 1 l oorn 1 Anita, dhr en mvr

Muylaert

20.1-5 237 K.D3 DWT 2 ProDAW3 Martijn, Anita

DATUM: 10 december
ALGEHELE LEIDING: Robin Groenedijk

Tijd: W.nr. Afdeling Achter het tafeltje

18.00 855 D.HR1 DWT 2 Meerkoet2 Sandra, Manja,

Karin

18.45 527 K.H3A DWT 5 Hhwaard3 Robin, Martijn

19.30 240 K.D3 DWT 2 Hhwaardl  Robin, Martijn
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Verslagen Heren 1 uit het Haarlems Dagblad

Datum: 15 oktober
DWT - HPC: 8 - 5
In het Boerhavebad speelde DWT het spel taktisch en technisch
beter. Bij De Water Trappers debuteerde jeugdkeeper Teun Weus-
tink in het doel en hij voldeed uitstekend. Ook Paul Stricker
speelde de sterren van de hemel. Ondanks de winst verspeelde DWT
te veel kansen. Van de vijf overtal-situaties werd er maar één benut.
Mare van Gaale werd binnen twee minuten met drie persoonlijke
fouten het water uitgestuurd. Hij was aan het einde van de partij
alweer opgedroogd. Op het Haarlemse spel van strakke pressing
afgewisseld met zone-spel had HPC geen antwoord. De ploeg moest
toezien hoe DWT de punten thuis hield.

Datum: 22 oktober
DWT - Aquafit: 4 - 6
Trainer-coach André Zandvliet had een groot probleem. De beide
keepers Ton van Gemert en Teun Weustink waren ziek. Zandvliet
lag dus zelf van narigheid in het doel. Hij deed dit verdienstelijk,
aangezien hij er maar zes doorliet. De verdediging was goed, maar
in de aanval leed DWT teveel balverlies. Door het missen van de
overtalsituaties en strafworpen ging DWT het schip in.

Datum: 29 oktober
DWT - ZWV: 6 - 10
De fysiek harde pressing van ZWV werd door de scheidsrechters
beloond. Na twee parts stond DWT al met 1 - 5 achter. DWT nam
deze techniek over met de bedoeling overtredingen uit te lokken.
ZWV werd tot 3 - 5 teruggepakt. De vele uitsluitingen bleken op
den duur de grote hindernis aan DWT-zijde. ZWV ging met de
punten naar huis. Lodewijk van de Heuvel was goed op dreef en
legde vier maal de bal over de achterlijn.



8 De Waterdroppels

Uitslagen
Datum: 2 oktober
Dames 1 - Nereus 3: 3 - 3
Doelpunten: Anita, Antonnette en Carola

Datum: 8 oktober
HJ - HPC: 5 - 4
Doelpunten: Thijs en Eddy 5; Patrick 1

Datum: 15 oktober
Dames 1 - KZC 2:3 - 5
Doelpunten: Brigitte, Antonnette en Carola
Heren 1 - HPC: 8 - 5
Doelpunten: Paul 3; Lodewijk, Frank, Hayo, Ted en Eddy 1
UMV: Marc
Heren 2 - Rapido 3: 7 - 9
Doelpunten: Eddy, Paul en Arthur 2; Koen 1
Heren 3 - Spetters 1: 6 - 3
Doelpunten: Dick 2; Herman, Bert, Jeroen en Johan 1
Heren 5 - NVA\HHC 4:10 - 4
Doelpunten: Niels en Stefan 31, Peter 2; Robert en Remon 1
JAdsp. - Oude Veer: 10 - 0
Doelpunten: Mike 5; Sebastiaan 4; en een onbekende 1
Dames 2 - ZW`V 4: 3 - 3
Doelpunten: Katja, Marjo en Jolande

Datum: 22 oktober
Heren 1 - Aqaufit: 4 - 6
Doelpunten: Frank, Hayo, André en Lodewijk
UMV: Marcel
Heren 2 - SPY 2:9 - 6
Doelpunten: Arthur 5, Paul 2, Ad en Martijn
Heren 4 - Rapido 5: 5 - 9
Doelpunten: Piet, Patrick, Gé, Eddy en Thijs
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Heren Jeugd - Meerkoeten: 2 - 11
Doelpunten: Eddy

Dames 1 - ProDAW 2: 7 - 4
Doelpunten: Carola 3, Antonnette 2, Bri en Ebelien Dames 3 -
ProDAW 3 5 - 11
Doelpunten: Dandra 2, Sabine, Bianca en Karina

Datum: 29 oktober
Heren 1 - ZWV: 6 - 10
Doelpunten: Lodewijk 4 Heren 3 - NVA\HHC 3: 3 - 7
Doelpunten:

Verjaardagen
De jarigen in december zijn:
Arthur Stricker H2 4 december
Ad Walter H2 zie Arthur
Frank Moison H3 5 december
Siep Visser H4 zie Frank
Sinterklaas Veteranen 6 december
Brigitte Lanfermeyer Dl 12 december
Herman Lanfermeyer H3 15 december
Jezus Veteranen 25 december
Kerstman Veteranen zie Jezus

Namens de polocie,
Martijn Heemskerk
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DISTRICTS
ZWEMCOMPETITIE

De lste districts competitie was zondag 16 oktober ].I. gehouden in
ons eigen Boerhaavebad. DWT zit in deze competit ie samen met
KZC(Beverwijk) en de Aalschovers(Almere). De Aalschovers is
voor ons een nieuwe club, dus voor de meeste zwemmers nieuwe
tegenstanders. De uitslagen zijn als volgt:

4 X 50m wisselslag est. meisjes
DWT 2.25.71 PR
Willemijn v. Leeuwen
Yvette Roozen
Danielle Kaptein
Marianne de Jong

4 X 100m vrij est. jongens
DWT 4.04.111 PR
Michiel Veen
Casper Teeuwen
Martijn de Jong
Colin Liern

400m vrij dames
Sabine Roozen 5.17.5 111
Marianne de Jong 5.25.4 PR
Willemin v. Leeuwen 5.21.5 PR
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100m school heren
Ramon Overveld 1.25.1
Colin Liem 1.12.41
Johan v.d. Putten 1.27.2
Martin Niehot 1.35.6
Casper Teeuwen 1.2-5.2 PR
Chris Visser 1.39.8
Eric Veen 1.33.6 PR

100 vrij meisjes
Diana Niehot 2.04.8 PR
Marjolein Tuijn 1.46.0111 PR

100m vlinder meisjes
Sabine Roozen 1.26.3
Danielle Kaptijn 1.19.7 111 PR
Petra Snoeks 1.55.8

50m vrij jongens
Chris Visser 0.35.0
Martijn v.d Weijden 0.35.0
Erie Veen 0.32.0
Martijn de Jong 0.29.2
Michiel Veen 0.27.0 PR

100m wissel jongens en meisjes
Jennifer Bas 1.37.5 dis
Danielle Kaptijn 1.22.61
Petra Snoeks 1.41.4 dis
Fleur Dusseldorp 1.50.8 dis
Gwenda v. Veen 1.35.3 11 PR
Casper Teeuwen 1.15.111
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Chris Visser 1.33.6
Johan vd Putten 1.24,4 PR
Erie Veen 1.22.4

200m vrij jongens en meisjes
Jayme van Schoor 2.45.1 PR
Dennis v. Weel 2.33.3 PR
Martin Niehot 2.44.5 PR
Martijn vd Weijden 3.01.6 PR
Marianne de Jong 2.32.0
Willemijn v Leeuwen 2.35.0

100m school jongens en meisjes
Casper Teeuwen 1.25.2 PR
Johan vd Putten 1.28.1
Chris Visser 1.39.8
Eric Veen 1.33.6 PR
Sabine Roozen 1.32.1
Marianne de Jong 1.27.91
Diana Niehot 2.16.0 PR
Marjolein Tuijn 2.02.1 11 PR
Jennifer Bas 1.38.8111
Danielle Kaptijn 1.33.5 1
Petra Snoeks 1.43.8 dis
Fleur v. Dusseldorp 1.56.1

100m rugslag jongens en meisjes
Yvette Roozen 1.26.3
Willemijn v Leeuwen 1.24.2
Gwenda vd Veen 1.36.2 PR
Fleur v. Dusseldorp 1.53.1 dis
Martijn de Jong 1.16.6
Colin Liem 1.08.911
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Michiel Veen 1.11.7
Casper Teeuwen 1.15.7
Jennifér Bas 1.40,2

200m wisselslag heren
Martijn de Jong 2.40.2
Michiel Veen 2.33.3
Colin Liem 2.22.1 11 PR

50m vlinder jongens
Dennis v. Weel 0.40.0 PR
Martin Niehot 0.48.4 PR
Martijn vd Weijden 0.47.0 PR
Jayme van Schoor 0.42.6

4 X 100m wissel est. dames
DWT 5.35.5111
Willemijn v. Leeuwen
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn
Sabine Roozen

4 X 50m vrij est. heren
DWT 1 1.49.1 111
Michiel Veen
Martijn de Jong
Rarnon Overveld
Colin Liem
DWT 11 2.10.9
Dennis v. Weel
Casper Teeuwen
Jayme van Schoor
Eric Veen
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De 4x 50m est. wissel meisjes was een spannende race, waarbij
Yvette met de schoolslag de verloren afstand goedmaakte. Uiteinde-
lijk is de ploeg 1ste geworden. Bij de 4 x 100m vrij jongens kon
Colin helaas de verloren afstand, ondanks zijn verwoede pogingen,
niet meer goedmaken. De ploeg werd een respectabele 2de. Bij de
400m vrij dames verbeterde Marianne de Jong haar PR met bijna 31
sec. en Willemijn met 8 sec. Mooie prestatie dames! Met haar prima
techniek zwom Danielle Kaptijn de 100m vlinder in 1.19.7, werd
3de en verbeterde haar record. Niet te vergeten verpletterde Danielle
haar PR op de 100m wissel en 100m school en werd op heide
afstanden 1ste. Ga zo door Danielle! Onze altijd lachende Dennis
spotte met zijn tijden en verbeterde zijn tijd met 15 sec. op de 200m
vrij en 9 sec. op de 50m vlinder. Een goede prestatie en een prima
PR zwommen Martin Niehot en Martijn v.d. Weijden op de 200m
vrij respectievelijk 50m vlinder. Martijn verbeterde zijn PR op de
50 vlinder zelfs met 11 sec. Vleugels heb jij bij het vlinderen wel
nodig. Wat dacht U van onze Eric Veen bij de 100m school? Hij
verbeterde zijn tijd met liefst 4 sec. Colin let op, hij zit achter jouw
kielzog. Het moet worden vermeld, dat Jennifer Bas goed haar best
heeft gedaan, tijdens de trainingen en daardoor haar tijd op de 100
school en 100 rug sterk heeft verbeterd. Een geweldig begin van
deze competitie. Liefst 29 PR's zijn op deze wedstrijd behaald.
Eigenlijk zijn het er 31 PR's, doch 2 PR's zijn door diskwalificatie
niet helemaal geldig. Ik neem aan dat onze nieuwe trainer mijnheer
Lak niet ontevreden mag zijn met de resultaten en de zwemmers en
zwemsters blijft inspireren en motiveren! Zijn streven is om einde
van het seizoen met de zwemploeg van DWT naar een hogere klasse
te kunnen promoveren. Hij kan dit uiteraard niet alleen doen en
rekent op de volledige inzet van de zwemploeg en zwemcommissie.

Bryan Liem
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SPEEDO
ZWEMWEDSTRIJDEN

De eerste Speedo zwemwedstrijd van het nieuwe seizoen is zondag
16 oktober j.l. in Schagen gezwommen. Onder leiding van hulp-
trainster Nikki Slinger is onze kleine zwemploeg door hulp van de
heer Knape naar en van Schagen vervoerd. Onze dank aan de heer
Knape. Helaas kon onze trainer 0. Lak de zwemmers niet begelei-
den, doordat in ons eigen bad zwemwedstrijden werden gehouden.
De uitslagen van de speedo wedstrijden zijn als volgt:

100m vrije slag jongens en meisjes
Nicolette Knape 1.41.3 PR
Frank de Jong 1.39.9 PR

200m wisselslag meisjes
Anette Knape 3.53.2 PR
Eveline v. Leeuwen 3.29.5 PR

50m vlinderslag jongens
Frank de Jong 1.02.0 dis

Dit klein en dapper zwemploegje is goed gemotiveerd aan het
zwemmen gegaan en waardoor veel PR's zijn gesneuveld. De
volgende Speedo wedstrijd hopen wij met een grotere groep te
kunnen deelnemen.

Brian Liem
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Jarige van de maand.

December - Wintermaand

In deze feestmaand feliciteert
de zwemploeg de
volgende kinderen:

23 december
Ferry de Ruyter

25 december
Ons kerstkindje Colin

En Martijn Trip
waarvan helaas de
datum onbekend is.

Allemaal van harte
gefeliciteerd ! ! !

Yvette Roozen
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Zomaar een woensdagavond.

We schrijven 01.00 uur. We zijn beland aan de Meerlaan in Hille-
gom. 18 DWT-ers staan nu al te rillen in de kou. Het weer is wat
aan de slechte kant, tussen de buien door is het droog en er is bijna
geen wind.
De trainers en de polocommissie hebben een onvervalste DWTdrop-
ping uitgezet voor de herenjeugd, oudere adspiranten en dames 3
speelsters. Een dropping onder bizarre omstandigheden om de
teamgeest te vergroten.
Onderstaand een verslag van de dropping. Ook de uitslag, want toen
we die bekend wilden make, maakten de meeste dat al niet meer
mee. Uitgeput waren ze neergestort om pas veel later weer te ontwa-
ken.

Nadat de ploegen zelf waren samengesteld, alle vriendjes dus bij
elkaar, werden de ploegen samengesteld. Daniel niet bij Thijs,
Raymond niet bij Patrick en Roos niet bij Teun, maar ook niet bij
Karina. Een hele klus nog, maar toen ontstond de volgende indeling:
Groep 1 Arnoud, Dennis, Fokkelien, Martin, Rob en Marco
Groep 2 Teun, Daniel, Bart, Sebastiaan, Patrick en Sander
Groep 3 Alex, Karina, Thijs, Raymond, Roos en Jeroen

Tijdens de "dropping" moesten de ploegen een bepaalde route
lopen. Ze liepen van post naar post. Tijdens deze etappes moesten er
opdrachten worden uitgevoerd. De jury bestaande uit Mare, Frank
met dezelfde achternaam, Martijn en onderstaande waren post en
jury. Bij iedere post werd Lingo gespeeld. De ploeg moest een 5
letterig woord zeggen, waarna de jury vertelde welke letters op de
goede plaats stonden.Ook moesten de leden van de groep onderweg
een voorwerp verzamelen.
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Dit voorwerp moest aan het einde van de dropping worden ingele-
verd bij de leiding. Voorzien van een schriftelijke toelichting. B.V.
een lied of gedicht. Een voor ons fatale opdracht.

Bij post 0 het eerste spel:
Waterspel. Het was de bedoeling dat een liter fles zo
snel mogelijk gevuld werd met water uit een emmer. Dit
gebeurd met een plastic bekertje. Onderweg moest tien
maal om een bierflesje worden gelopen met de vinger op
het flesje. Drie leden van iedere ploeg strijde tegen
elkaar.

Een fantastisch spel, maar de regen was helaas spelbreker. Arnoud
dook duizelig van het draaien voorover de struiken in. Hij lag daar
en lag daar. Bart viel duizelig in het natte gras en toen hij weer
stond dacht hij:" Het regent toch, laat ik maar languit in die plas
gaan liggen" U begrijpt het de ploeg van Alex won dit onderdeel.
Nadat Bart voorzien was van droge kleren gingen de ploegen op
weg. Eerst Arnoud, daarna Teun en tot slot Alex. Het doel was de
kerk in Hillegom. Hoeveel zijn er eigenlijk?
Bij post 1, moest er Lingo worden gespeeld, moest de ploegnaam
worden ingeleverd en kreeg iedere ploeg een vragenlijst en een
rebusje.
Helaas alleen Alex zijn ploeg wist een naam te verzinnen: PRIKKE-
POLIES. Alex ploeg neemt een voorsprong in het algemene klasse-
ment. Vervolgens de rebus:

De volgende puzzel vertelt waar je naar toe moet na post 1: GA
NAAR de achternaam van een jurylid - eerste lettergreep. IN Eerste
letter is de laatste letter De tweede letter is de middelste letter van
de achternaam van een vogel uit Heren 3.De derde letter is de laatste
letter van de voornaam van een van de broers uit Heren 1.
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De vierde letter is de laatste letter van de vogel uit Heren 3.

Oplossing na dit stukje. Nadat de ploeg wist waar ze naar toe
moesten, konden ze op weg naar Post 2. Onderweg moesten ze een
vragenlijst invullen. Op alle vragen moet een antwoord komen. Het
maakt niet uit hoe de antwoorden tot stand zijn gekomen.
1. Wie is de minister van financiën? ................................
2. Noem zes dagbladen: ..........................................
3. Noem acht jongensnamen beginnend met een R:................ 

............................................................
4. Hoe heet het zwembad in Alkmaar ............................

Zaandarn ...............................
Krommenie ...............................
Hilversum ...............................
Rotterdam ..............................

5. Hoeveel waterpoloërs heeft DWT...................
6. Een taart moet in acht stukken worden verdeeld. Er mag

echter maar drie keer worden gesneden. Hoe moet er
gesneden worden? ..............................................................
............................................................................

7. Hoeveel is vier gedeeld door vijf gedeeld door drie gedeeld
door zeven? ..............................................

8. Welke DWT-er heeft het laagste startnummer? .................
9. 0 Oswald Johan - Patrick. min 10 Martin\Teun Jeroen

Sebastiaan Rob Thijs+Rob ............................................
10. 17 September? ..................................................
11. Geef de eerste vier zinnen van het liedje dat nu op nummer

staat . ................................................

Bij post 2 Lingo, vragenlijst inleveren, rebus en er moest Hints
worden gespeeld:
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Beeld het volgende uit:
Televisie programma: STUDIO SPORT

Beeld het volgende uit:
het gezegde:

De appel valt niet ver van de boom.

Beeld het
volgende
uit:
een Film:
Soldaat van
Oranje

Beeld uit:
Het toneelstuk: CATS

Beeld uit:
Het radioprogramma:
Denk aan Henk

De volgende onderwerpen moesten worden uitgebeeld:
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Met name Thijs was van ongekend niveau. Het is heel vanzelf
sprekend dat een spreekwoord startend met DE, de appel valt niet
ver van de boom is. Ook Karina wist bij toneelstuk al dat we CATS
bedoelde. Het wordt wat saai, maar ook hier was de ploeg van Alex
eerste. Zij wisten alle vijf de onderwerpen. Terwijl de ploegen van
Arnoud en Teun bleven steken op 3.
De rebus naar de volgende post:

GA NAAR de achternaam van een Peter uit heren 5 die gevolgd
wordt door een lied.
Welk dorp?? ........................ 
De volgende post is bij een groot gebouw. Welk gebouw??
.................

Onderweg moest een liedje gemaakt worden. De ploeg van Teun
nam hier de leiding over van de ploeg van Arnoud. Zeker een
tentamen maken de volgende dag.

Bij post 3 moest een stukje gemaakt worden voor het clubblad. Zo'n
tien regels moesten worden ingeleverd. De tekst mocht echter niet
bestaan uit geschreven worden, maar uit afzonderlijke woorden die
uit de krant geknipt moesten worden. Arnoud's ploeg won dit
onderdeel met zeer veel voorsprong op Alex die laatste werd. Daniel
kreeg zijn gebruikelijke wolk om zijn hoofd en de ploegen kregen
een rebus en een telefoonspel voor onderweg.

Telefoonspel.
In deze kubus staan negen getallen die gezamenlijk een echt tele-
foonnummer vormen. Zoek het startpunt en vindt het nummer met
behulp van een krijger uit het schaakspel. Zoek uit wie hier woont.
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Telefoonnummer: ..............................

9 3 6

4 0 2

3 4 1

Op dat nummer woont: ............................ 
De ploegen schreven massaal dat, dat mijn telefoonnummer was. Er
zit echter geen 2 in. Wat is het nummer wel?

De volgende puzzel vertelt je waar je naar toe moet na post 3.

Ga naar het dorp waar de slechtste waterpoloër en de beste waterpo-
loër van DWT wonen.
De post is op het hoogste punt van dit dorp.

Wie woont er op nummer 18 A ??
Bij deze post kwamen we weer in de bewoonde wereld. Er was voor
iedereen een warm kopje thee en wat te eten. Thijs wist niet wie er
op 18a woonde, want dat stond niet op de groene brievenbus. Thijs
de brievenbus was aan huis!!!! 
Een puzzeltje moest gemaakt worden. Alex 1, Teun 2 en Arnoud 3.
Zo rond 05.00 uur vertrokken de ploegen naar de laatste post. Frank
had het laatste spel verzonnen. Alle veters moesten aan elkaar
worden geknoopt. Vervolgens moest Kraantje Lek worden beklom-
men. Tot slot moesten de ploegen lopen naar het Spaarne waar het
einde van de dropping was.

De laatste ploeg kwam om 06.45 uur binnen. Dit was de ploeg van
Alex. Die laatste was bij dit onderdeel. Vermoedelijk lag Teun al in
bed, toen Alex binnen kwam.
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Langzaam ging bij iedereen het licht uit, Toch was er nog een spel.
Hoe houd je Eric en Martijn zo lang mogelijk uit hun slaap. Hoe
hard kan de stereo. Zijn bloemen bestand tegen Patricks gewicht en
wie knijpt het hardst in Patricks kont.

Een dropping is ook een echte dropping. We hebben tijdens de
dropping geen onvertogen woord gehoord. Iedereen heeft de drop-
ping uitgelopen. Hoe koud het ook was. Hoe nat het was en hoe ver
het was. Moe, wat is moe?

De jury heeft lang overlegd voordat we de winnaar bekend konden
maken. Niet alle ploegen hebben alle opdrachten ingeleverd. Zo
hebben we slechts 1 liedje ontvangen. Geen tijden gekregen van het
veterspel. De verzameling verzamelde spullen was zo groot, maar
wie had nu wat verzameld. Een complimentje naar Daniel. Dit had
ik niet verwacht en eigenlijk ook niet gehoopt. Van de uitslagen die
we wel hebben ontvangen hier de uitslag. De ploeg van Arnoud was
derde. Slechts 1 eerste plaats en 3 tweede plaatsen(vragenlijst,
puzzel en de rebusjes). Spannend was de strijd om de eerste plaats.
Teun liep de dropping snel. Zijn ploeg was ruim een uur eerder dan
Alex zijn ploeg. Ook had Alex het krantenspel zeer slecht gedaan.
Teun zijn ploeg behaalde 1 eerste plaats en net als Arnoud's ploeg 3
tweede plaatsen. Hints was gelijk geëindigd, maar Teun was 30
minuten eerder dan Arnoud aan het Spaarne. Dus toch tweede.
Eerste was de ploeg van Alex geworden. Met 5 eerste plaatsen
konden wij niet anders dan hun tot winnaar uitroepen. De taart is
dus voor hun. Op vrijdag 2 December wordt deze uitgereikt in het
clubhuis.

Op deze plaats wil ik de jury bedanken voor het posten en alle
poloers voor het meedoen. Daniel wil je voortaan duidelijk vertellen
dat je bij mij kon blijven slapen.
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Dan hoeft je vader niet de halve club af te bellen om te vragen waar
je bent. Twee vragen blijven!!! Hoeveel kilometer zullen de jongens
en meisjes hebben gelopen?? Goed voor een consumptie.!! Welke
Jeugd spelers waren spelbreker om niet mee te gaan.

Antwoorden: De route was als volgt: Naar de kerk van Hillegom(die
langs de grote weg) Naar de kerk van De Zilk. Naar de kerk van
Vogelenzang. Naar het kopje van Aerdenhout.

Antwoorden van de vragenlijst: 
1. Volgens Alex Bob de Rooi, dat zou veel oplossen. Teun zegt
Dijkstal. Die is het niet, maar voor het antwoord moet je de krant
maar eens lezen. 
2. Daar hadden de ploegen geen problemen mee. 
3. Ook niet. 
4. Zie het poloboekje. Volgens Alex waren het allemaal Sportfond-
senbaden. Slechts de laatste is goed, maar welke Noord, Oost of
Zuid. 
5. Tel zelf maar in het boekje. 
6. De taart twee keer snijden zodat er vier stukken zijn(vertikaal).
Nu nog eens horizontaal snijden. Alex was weer creatief. 
7. Triest, niemand had deze goed. 
8. Zie boekje. 
9. Het begint met 023- Ook hiervoor nog een drankje. 
10. 17 September, niet de DWT loop die is begraven, niet prinsjes-
dag en ook niet het eerste toernooi, maar wie werd er geboren op 17
- 09 -68??? 
11. Arnoud en Alex hadden deze bijna goed.

Erik Thoolen
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Bericht uit de States

Columbia, zondagavond 25 september, 1994

Beste allemaal,

Eindelijk dan een bericht van ons uit de States. Ik zeg al weken 11
dit weekend moet ik nu echt een paar brieven naar Nederland
schrijven- en zoals juli hebben begrepen komt daar ook al datzelfde
aantal weken niets van. Nu heb ik me dan eindelijk op mijn veranda
geïnstalleerd en heb mezelf beloofd niet eerder uit deze stoel te
komen dan nadat ik een epistel voor het clubkrantje van DWT heb
geschreven. Ik realiseer me overigens dat wanneer jullie dit lezen
het alweer een tijdje verder in het jaar is. De omstandigheden om te
schrijven zijn overigens zeer aangenaam: muziek van de Rolling
Stones op de achtergrond, 25 graden en een koele pils op het tafeltje
naast me. De herfst heeft hier in South Carolina ingezet. Over het
algemeen zijn september en oktober heerlijke maanden, overdag
temperaturen tussen 20 en 25 graden en de luchtvochtigheid is niet
meer zo hoog. Hoewel we niet echt een warme zomer hebben gehad
is het kwik hier toch regelmatig boven de 40 graden geweest. Dat is
met een luchtvochtigheid van 90% of meer niet echt prettig meer
(lang leve de airconditioning!). De Rolling Stones geven vanavond
een concert in het voetbalstadion van de Universiteit. Dat stadion is
hier een ruime kilometer vandaan en we kunnen ze prima horen.

Ik blijf door middel van brieven, opgestuurde kranteknipsels en af
en toe een clubkrantje een beetje op de hoogte van het wel en wee
van DWT. Mijn zwem- en poloactiviteiten zijn behoorlijk opge-
droogd. Er is hier wel een prima zwembad en een universiteits-
zwemvereniging, maar geen waterpoloafdeling!?!?!?
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Ik heb vage plannen om volgend jaar te proberen een polotearn op
poten te zetten (bloedgaat waar het niet gaan kan zal ik maar zeg-
gen). Door de drukte van het werk en mijn vele gereis kom ik er
momenteel zelfs niet aan toe mijn zwemconditie ook maar enigszins
op peil te houden. Ik vind zwemmen nog steeds heerlijk, begrijp me
niet verkeerd, maar iedereen die mij binnen DWT een beetje kent,
weet dat ik nu eenmaal dat baantjes zwemmen altijd als noodzak-
clijk kwaad heb gezien. Eerst zwemmen en dan "ballutjuuuuu". Ze
laten hier jammer genoeg geen bal toe in het water, het kost me dus
veel moeite met alleen baantjes trekken een zwemschema vast te
houden. Het reizen voor het werk zal volgend jaar waarschijnlijk
een stuk minder zijn en hopelijk kan ik dan een beetje van mijn
oude DWT-spirit oppikken. Plannen genoeg om weer een paar keer
in de week te gaan zwemmen, maar het komt er maar niet van.
Loretta en ik wonen hier net buiten het centrum van Columbia in
een vrijstaand huisje met tuin en de al eerder genoemde veranda,
rondom door muggengaas beschermd (essentieel onderdeel met die
horden muggen hier). Het bevalt me hier nog steeds best. Zo goed
zelfs dat ik een aantal maanden geleden een permanente verblijfs-
vergunning heb aangevraagd. Van de week hebben we een interview
met de Amerikaanse immigratiedienst en ik ben nu officieel "perma-
nent resident of the 'United States". Nee, wees niet bang ik ben nog
geen "echte" amerikaan (dat wil zeggen amerikaans staatsburger,
over het feit of ik "amerikaan" aan het worden ben lopen de mening-
en uiteen). De belangrijkste verandering is dat het de papierwinkel
rondom visa en werkvergunningen reduceert. Ook hoeven toekom-
stige werkgevers niet meer eerst naar een amerikaan te zoeken
voordat ze mij aannemen. Ik heb nu alle rechten en plichten van een
amerikaan, behalve dat ik niet kan stemmen, gekozen worden of in
jury dienst doen. Nu zijn dit geen van alle activiteiten waar ik om
stond te springen (volgt er iemand in Nederland overigens de O.J.
Simpson rechtszaak).
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Wel "mag" ik nu volledig bijdragen aan de amerikaanse schatkist in
de vorm van premies en belasting.

"Wat doet die Marcel daar in de Verenigde Staten eigenlijk?" zullen
wellicht een aantal van jullie zich afvragen (ik kan me ook heel
goed voorstellen dat je je dit absoluut niet afvraagt, sla dan gerust
een aantal paragrafen over of begin gewoon aan het volgende
artikel). Zo, en nu we onder ons zijn zal ik kort proberen uit te
leggen wat ik hier zoal doe. Voor diegenen die dat nog niet wisten
ik ben marien bioloog (nee, niet bij de marine, maar van de zee). In
het najaar van 1991 ben ik gevraagd om in Amerikaan project op te
zetten om verschillende platvis populaties langs de amerikaanse
kust te bestuderen. Het is voor visserij biologen nog altijd zeer
moeilijk om juiste voorspellingen te doen over het aantal vissen dat
in een bepaald jaar volwassen zullen worden. Ook bestond het idee
dat er binnen een soort van noord naar zuid verschillen waren in
lengte en gewicht die de vissen op een bepaalde leeftijd bereiken. In
North Carolina, South Carolina en Louisiana wilden een aantal
wetenschappers proberen door middel van een coöperatief project
antwoord te vinden op een aantal vragen die betrekking hadden op
bovenstaand probleem. Dit "uitvissen" kwam deels voort uit weten-
schappelijke nieuwschierigheid, maar het is ook belangrijke infor-
matie voor het nemen van beheersmaatregelen voor de visserij.
Samen met iemand van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee is er een opzet gemaakt voor een onderzoek in de Verenigde
Staten. Toen ik een aanbod heb gekregen om in Amerika aan dat
project te werken heb ik dat aangenomen en ben in de zomer van
1992 afgereisd naar Columbia in South Carolina. In eerste instantie
voor een, mogelijk twee jaar. Nu zijn we druk bezig fondsen te
vinden voor de volgende twee jaar en de vooruitzichten zijn goed.
Voorlopig kan ik hier blijven tot september volgend jaar.
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Ik bestudeer dus platvis (schol- en tongachtigen) en probeer uit te
zoeken of er verschillen zijn in de grootte van vissen van dezelfde
leeftijd. Ook probeer ik uit te vinden of er verschillen zijn in de
groeisnelheid van platvissen in verschillende gebieden.De leeftijds-
bepaling is een belangrijk onderdeel van mijn werk. De leeftijd van
vissen kan worden bepaald aan de hand van gehoorsteentjes (otolie-
ten in vakjargon). Otolieten zijn kalkstructuren die zich in de kop
van een vis bevinden. Ze spelen een rol in de evenwichtszin en het
gehoor. De otolieten worden aangelegd als de vis nog in het ei zit
(of drijft, of ligt, ik weet niet precies hoe zo'n vis dat ervaart).
De otolieten groeien het hele leven van de vis door, iedere, dag
wordt er een laagje kalk afgezet. Vooral in jongere vis iedere laag te
herkennen en te tellen. Hiervoor maken we een preparaat van de
gehoorsteen, uiteraard na die gehoorsteentjes eerst uit de vis te
halen. We zagen de otoliet middendoor en polijsten hem dan tot
een zeer dun plakje van enkele honderdsten van een mm. Dat
preparaat bekijken we dan onder een microscoop, om vast te stellen
hoeveel dagen een vis oud is. We kunnen ook andere informatie uit
de dagelijkse neergelegde kalklaagjes halen. Niet iedere laag is even
dik. De dikte van iedere laag is afhankelijk van de groei van een vis.
Hoe beter, sneller een vis groeit, hoe breder de laag die op dat
moment wordt neergelegd (het hele proces lijkt sterk op dat van de
ringen in de boom). Je kunt aan de hand van de bandbreedtes van
verschillende vissen bekijken of er verschillen zijn geweest in groei.
De otoliet geeft dus een beeld van de groeigeschiedenis van de vis.
Omdat vissen in de (koude) wintermaanden langzamer groeien dan
in de zomer wordt er iedere winter een reeks van dunnere laagjes
afgezet. Deze zijn gemakkelijk te herkennen en zo kunnen we in
oudere vissen uitvinden wat de leeftijd in jaren is. Ik gebruik deze
techniek om de leeftijd te bepalen van de vissen die ik bestudeer.
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Om aan voldoende platvis voor mijn studie te komen hebben onder-
zoekers langs de amerikaanse kust (in Massachussetts, New Jersey,
Virginia, N.Carolina, S.Carolina, Florida en Louisiana) de afgelopen
twee jaar, twee
keer per jaar vis
voor mij verza-
meld. Ik heb in
die periode ge-
probeerd zo veel
mogelijk zelf die
monsters (de
vis dus) bij de
verschillende in-
stituten op te ha-
len.Dat bracht een
hoop gereis met
zich mee, Maar
het gaf me de ge-
legenheid een
groot aantal onderzoeksinstituten langs de amerikaanse oostkust te
bezoeken en met veel onderzoekers te spreken. Het komend jaar
zullen we hier in het laboratorium de leeftijd van de vissen proberen
te bepalen en een aantal groeiexperimenten doen. Ik concentreer me
op een zestal soorten. Twee daarvan zijn van belang voor de com-
merciële visserij. De gegevens die ik verzamel zullen worden
vergeleken met die van platvis langs de Europese westkust en
gebruikt worden om een beter inzicht te krijgen in de ecologie van
platvis en de effecten van visserij maatregelen. Hopelijk kan ik
tegen halverwege volgend jaar het praktische werk afronden en me
volledig op het schrijfwerk storten. Tenslotte moet het geheel leiden
(of lijden?!) tot een proefschrift.
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Wel, ik hoop dat jullie nog steeds wakker zijn na al dit technisch
visgedoe. Genoeg voor deze keer. Op dit moment krijsen de Rolling
Stones fans voor de tweede toegift en aan de herrie te horen krijgen
ze waar voor hun geld. Het concert is voorbij, de pils is op, ik ga
maar eens een paar uurtjes slapen.

Loretta en ik komen volgend jaar waarschijnlijk rondom Pinksteren
naar Nederland. Wordt er weer een Pinkstertoernooi georganiseerd?
Dan kan ik wellicht een balletje meegooien! Als ik me tenminste
nog kan herinneren hoe dat ook al weer moet.

Ik zal proberen jullie over een tijdje weer eens te laten weten hoe
het hier gaat. Laat maar eens horen hoe het er in Haarlem en omstre-
ken toegaat.

Groeten van
Marcel & Loretta

503 S.Waccamaw Ave
Columbia, SC 29205
U.S.A.

P.S.
Wie heeft er beschikking over een E-mail adres? Dat van mij is
Reichert@ )BIOL.SCarolina.EDU
Probeer maar eens wat te sturen.
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Klaverjassen.

Op 1 november werd er voor de

derde keer, van dit seizoen,

geklaverjasd. De op die avond

behaalde scores zijn alsvolgd:

1 Wim Roozen 5608

2 Hennic Hooischuur 5471

3 Marius Bakker 5458

4 Jan Nijemanting 5443

5 Peter Samson 5074

6 Annie Willemse 4831

7 Nico Hooischuur 4828

8 Ko Zwaneveld 4759

9 Jonette Blom 4755

10 Leida Scholten 4580

11 Jan van Houwelingen 4579

12 Nel Nijemanting 4564

13 Hans Korzelius 4531

14 Cees Bergman 4525

15 Bas Blom 4479

16 Karin Nijemanting 4467

17 Corry Bergman 4434

18 Miriam Samson 4406

19 Irene van Osch 4275

20 Joop van Osch 4264

21 Marco van Houwelingen 3824

22 Ineke Rohling 3336
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Totaalstand na 3 avonden.

1 Marius Bakker 15971

2 Peter Samson 15476

3 Ineke Rohling 15111

4 Jan van Houwelingen 14838

5 Hennie Hooischuur 14807

6 Wim Roozen 14641

7 Miram Samson 14438

8 Jan Nijemanting 14294

9 Bas Blom 13974

10 Leida Scholten 13895

11 Nel Nijemanting 13519

12 Marco van Houwelingen 13454

13 Jonette Blom 13235

14 Joop van Osch 13184

15 Hans Korzelius 12811

16 Nico Hooischuur 12572

17 Irene van Osch 12047

18 Corry Bergman 11955

19 Ko Zwaneveld 9822 (na 2 keer)

20 Karin Nijemanting 8962

21 Annie Willemse 8196

22 Ton Rohling 8609

23 Piet Derkz 5105(na 1 keer)

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
Th van Giezen
tel. 023 – 370099

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. P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Haarlem
tel. 023 - 381133

Snorkelen
R. Botman
Ramplaan 12
2015 GW Haarlem
tel. 023 - 247905

Clubhuiswerkgroep
W.Stricker
Poelgeest 95
2036 HS  HAARLEM
tel. 023 – 362865

Clubhuis  tel. 023 - 400777
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