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2 De Waterdroppels

Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

In onze samenleving is sport een niet meer weg te denken  fenomeen.
Miljoenen nederlanders beoefenen in hun vrije tijd één of meerdere
takken van sport. Sportverenigingen nemen derhalve een belangrijke
positie in om in de enorme belangstelling naar sportbeoefening te kun-
nen voorzien.
Ook bij DWT nemen honderden leden één of meerdere keren per week
de gang naar het zwembad, om al of niet middels trainingsarbeid spor-
tieve prestaties te leveren. Voor al deze leden zijn wekelijks tientallen
vrijwilligers in de weer om de gewenste sportbeoefening mogelijk te
maken.
Meestal staan we er niet bij stil, dat deze vrijwilligers bergen werk
verzetten, om alle sportaktiviteiten te kunnen stroomlijnen. We trekken
pas aan de bel als er zich haperingen in de organisatie voordoen, die een
gestroomlijnde sportbeoefening in de weg staan.

Vrijwilligers zijn dus gewoon heel belangrijk voor een sportvereniging !
In de jongste „Sportservice Nieuws”  een uitgave van Sportservice
Noordholland, wordt daarom denk ik terecht veel aandacht geschonken
aan het fenomeen vrijwilligers !
Onderzoek wijst uit dat het zeker al 25 jaar lang voor sportverenigingen
moeilijk is om aan voldoende vrijwilligers te komen. Niets nieuws
onder de zon dus, ware het niet dat deze structurele tekorten het voort-
bestaan van sportverenigingen  kunne bedreigen. Sportservice Nieuws
illustreert dit met een voorbeeld van een sportvereniging uit Halfweg,
die zichzelf heeft opgeheven omdat er ondanks talrijke verzoeken hier-
toe aan de leden, niemand bereid was om een bestuursfunktie  te aan-
vaarden. Een triest, maar waar gebeurd verhaal.
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Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden te noemen. Hoewel ik geen
kijkje in de keuken van een bevriende zwemvereniging heb gedaan en
ik dat zeker niet bij betrokkenen heb nagevraagd, meen ik te mogen
veronderstellen, dat het bij Rapido-82 op organisatorisch gebied en de
inzet van vrijwilligers voor de wind gaat.
Ik was samen met Henk Scholten  aanwezig bij de officiële opening van
het feestweekend van Rapido-82 naar aanleiding van hun 12 1/2 jarig
jubileum georganiseerd. De euforie van het feestelijk moment gaf mij
echter toch de indruk van een tevreden en blije voorzitter, die liet mer-
ken dat het zijn vereniging wel zeker voor de wind gaat. Ik denk dat zijn
vrijwilligers daar het grootste aandeel in geleverd hebben.

En hoe zit dat nu bij DWT ?
Ik ben de laatste die zal zeggen dat het niet goed gaat. Ik zou de vele
vrijwilligers bij DWT tekort doen. Hun inzet en kennis van zaken heb-
ben gezorgd voor een stabiele positie binnen sportief Haarlem. Het is
echter de kunst om die positie te behouden en waar mogelijk, te verbe-
teren.
Dat betekent dus per definitie dat we nooit voldoende vrijwilligers
hebben ! We moeten dus altijd bezig zijn met de uitbreiding van het
vrijwilligerscorps en met het verhogen van hun kennis van zaken.

Alertheid blijft dus geboden, want laten we niet vergeten dat de be-
stuursformatie nog steeds niet op het gewenste peil is en dat de zoek-
tocht naar kandidaten in alle hevigheid voortduurt.
Wie voelt zich geroepen ?! DWT zal er u dankbaar voor zijn, zodat de
honderden leden hun wekelijkse gang naar het zwembad kunnen blijven
maken.

Met sportieve groeten,

Guus Niehot.
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Van de polocommissie.
Oproep aan alle jongens en meisjes die willen gaan waterpoloën!!

Ben je toe aan een echte sport?
Houd je van zwemmen, maar vind je baantjes trekken ook zo saai?
Vind je het leuk om in teamverband te sporten?
Wil je snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen?
Kom dan waterpoloën bij DWT !!
De eerste vier keer kun je gratis meedoen om te kijken of je het leuk
vindt. Je kunt gaan spelen bij de pupillen (van .. tot .. jaar) of bij de
aspiranten (van .. tot .. jaar). Hiermee bedoelen we natuurlijk zowel
jongens als meisjes mee!! We hebben al een aantal pupillen en aspiran-
ten, maar we willen volgend jaar graag een pupillen-team en een jong-
ens aspiranten-team en meisjes aspiranten-team inschrijven, en met jou
erbij lukt dit zeker!! Hieronder vind je de trainingstijden:
Dinsdag 18.30 - 19.30 Boerhaavebad
Vrijdag 18.30 - 20.00 Boerhaavebad
Zondag 13.30 - 15.00 Planeet
Trainers: Stefan Woolthuis (27 16 48) \ Teun weustink (25 18 54) 
Wil je meer informatie hebben, bel dan met Eric Thoolen \ Martijn
Heemskerk 
(31 62 49).

Uitslagen
Datum: 10 december 1994
Heren 2 - Meerkoeten 2: 3 - 3

Doelpunten: Ronald 2; Paul 1
Heren 5 - HHWaard 3: 9 - 0

Doelpunten: Stefan 4; Remon 2; Robert, Niels en Peter 1
Dames 2 - HHWaard: 23 - 0

Doelpunten:Anje 7; Jolande 6; Marjo en Manja 4;Anita Mirjam 1
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Datum: 7 januari 1995
Heren 2 - Brandenburg: 11 - 3

Doelpunten: André, Arthur, Paul en Luc 2; Marco, Michael en Ro-
nald 1

Hebben jullie trouwens al de standen gezien in het clubhuis?? Deze
zullen elke maand ge-update worden!!

Trainingsuur woensdagavond voor Heren 3, 4 en 5
Heren van 3, 4 en 5; denk eraan dat er elke woensdagavond gezwom-
men \ getraind kan worden van 22.00 tot 23.00!! Het kan altijd drukker
dan dat het nu is! Zo houd je je conditie en balgevoel een beetje op peil
en dat is wel handig, aangezien je nog minimaal een half seizoen te
gaan hebt! Komen dus! 

Agenda
Maart
6 tot 12 Voorjaarsvakantie.
16 Jaarvergadering
18 Géén thuiswedstrijden. Even verderop vind je de wijzigingen!!

April
14 Geen trainingen i.v.m. Goede Vrijdag.
16 en 17 Pasen en dus toernooi bij ZWV.
16 en 17 Geen trainingen.
22 Laatste bondweekend. 
30 Koninginnedag (geen trainingen)

Mei
2 tot 7 Meivakantie
5 Bevrijdingsdag geen trainingen.
6 Laatste competitie avond.
12 Laatste Heren training van 21.45 - 23.00 uur.
16 Uittrainen van 19.30 - 21.00 uur ( tot 8 Juli).
19 Balletje gooien van 19.30 - 20.45 uur ( tot 8 Juli).
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Juni
3 en 4 Ons traditionele Pinkstertoernooi en Pinksterfeest op

Zaterdag.
9 Iedere Vrijdag en Dinsdag balletje gooien van 19.30 tot

20.45 uur.
16 }
23 } Komt er weer een echt DWT-weekend?
30 }

Juli
7 Laatste maal balletje gooien.

Prettige vakantie!!!
10 Start schoolvakanties regio Noord (tot 4 September).

Geen trainingen.

Augustus
2 Start trainingen nieuwe seizoen(buiten???).
Di 22 18.30 - 19.30 uur Aspiranten training(half bad).

19.30 - 21.00 uur Heren, Heren Jeugd en Dames
selectietraining.

Vr 25 19.30 - 20.45 uur Aspiranten en Dames selectie.
21.45 - 23.00 uur Heren Jeugd en Heren selectie.

September
Vanaf 3 September binnentrainingen volgens het normale sche-
ma:

Ma 4 21.45 - 23.00 uur Heren selectie
Di 5 18.30 - 19.30 uur Aspiranten jongens + meisjes.

19.30 - 21.00 uur Heren Jeugd
Wo 6 22.00 - 23.00 uur Heren 3,4 en 5.
Vr 8 19.30 - 20.00 uur Aspiranten 

19.30 -20.45 uur Dames selectie
21.45 - 23.00 uur Heren selectie

Zo 11 12.00 -13.30 uur Heren Jeugd, Dames 3 en Aspiranten
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Wedstrijdwijzigingen. LET OP!!
Hieronder volgen een aantal wedstrijdwijzigingen:

Van 18 m aart naar 6 mei: Heren 2 - Rapido 3 19.30 aanvang 

Van 18 m aart naar 11 maart: Heren Jeugd - VZV 18.00 aanvang

Van 11 m aart naar 11 maart: Heren 5 - Noordkop 21.00 aanvang

Van 18 m aart naar 4 maart: Heren 4 - VZV 18.45 aanvang

Van 18 m aart naar 4 maart: Dames 1 - VZV 18.00 aanvang

Alle wedstrijden zullen gespeeld worden in het Boerhaavebad.

Schrijf deze data op in je poloboekje cq agenda!! Aanvoer-
ders\aanvoerdsters, let erop dat al je teamleden deze wijzigingen we-
ten!!

Boetes
De polocie wil er nogmaals op wijzen, dat alle boetes zelf betaald die-
nen te worden! Hieronder volgen de prijzen:
- UMV: Hfl 7,50
- UZV: Hfl 65,-
- Team niet op komen dagen: Hfl 155,-
- Foutief invullen van de startnummers: Hfl 15,25
Met name deze laatste twee zijn de afgelopen tijd voorgekomen. Aan-
voerders, let vooral even op als je de startnummers invult van de team-
leden op het formulier, want de boetes zullen voortaan verhaald gaan
worden!!

Pinkstertoernooi '95
Jawel, de taarten van het vorige Pinkstertoernooi zijn nog niet eens op,
of we beginnen alweer over het nieuwe toernooi te 'zeuren'. Wij roepen
hierbij alle DWT'ers op eens goed in hun omgeving te kijken (familie,
vrienden, of bij het bedrijf waar je zelf werkt) of er geen interesse be-
staat voor het leveren van een bijdrage aan dit internationale toernooi.
Dit kan zowel een monetaire als niet-monetaire bijdrage zijn en ELKE
bijdrage, zowel klein als groot, is welkom.
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Neem een voorbeeld aan de sponsors van vorig jaar (Levi's, Friet
van Piet en loodgietersbedrijf Van Emmerik & Zn.) en doe
mee!! Bel met Ton van Gemert (259878) of Martijn Heemskerk \ Eric
Thoolen (316249). En je weet het: als je ons niet belt, dan bellen wij
jou!!

Eerste lustrum Poloboekje
In september 1995 zal het poloboekje zijn vijfde editie beleven. En ook
wij gaan met onze tijd mee, dus gaan wij commercieel!! Wij willen
adverteerders voor het poloboekje!! Zo'n kleine 170 poloërs slaan elke
week het poloboekje open om te kijken of ze moeten spelen; de adver-
tentie wordt dus elke week weer opgemerkt!! En dat voor het lullige
bedrag van slechts Hfl 25,-..... Je kunt dezelfde personen bellen als bij
het Pinkstertoernooi staan. Hebben wij overigens al opgemerkt dat wij
interessante combinatie-aanbiedingen hebben voor Pinkstertoernooi \
Poloboekje ?? Nee?? Dan bij deze dus!!

Verjaardagen
De volgende poloërs zijn in februari jarig:
Jaco Diemeer H3 1 februari
Sandra van der Meer D2 7 februari
Sabine Roozen D3 7 februari
Roel van Hal H4 12 februari
Bianca ter Horst D3 20 februari
Ingrid Lommerse D3 20 februari
Michael Woolthuis H2 22 februari
Johan Selles H3 27 februari
Ulco Kleinhout niet.

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.
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Jaarverslag 1994 waterpolo
Het jaar 1994 begon met een aantal mutaties in de werkgroep. Maaike,
het vertrouwde polo gezicht, maakte plaats voor Eric, die zich toch
overal mee bemoeide. Ook Paul stopte, vanwege drukke werkzaamhe-
den op het werk en in zijn huis, één Thoolen in de commissie moest
voldoende zijn. Dit jaar is de werkgroep uitgebreid met een aantal nieu-
we jonge gezichten. Zo is Teun Weustink toegetreden tot de regelaars
en heeft Ed Roosen laten zien dat hij ook bij de vergaderingen steeds te
laat kan komen. Ulco Kleinhout is er bij gekomen om de creativiteit van
de werkgroep op peil te brengen. Ik wil bij deze Maaike en Paul be-
danken voor hun inzet voor de Polowerkgroep en Teun, Ed en Ulco
welkom heten en succes wensen met hun posities in de groep.

Het seizoen 93/94 werd succesvol afgesloten door twee van de negen
teams. Heren 2 werd kampioen, Heren 3 werd tweede en beide teams
promoveerden. Slechts, de Dames degradeerden naar de eerste klasse
Kring. Opmerkelijk was dat de prestatie gerichte teams Heren 1 en
Dames 1 het wat af lieten weten en de recreatie teams uitblonken in hun
prestaties.

Met Pasen werd met enthousiasme gestreden om de hoofdprijzen bij het
toernooi van ZWV in Zaandam. Slechts Heren 2 ging er met een prijs
vandoor. Iedereen kreeg een zeer origineel nagelknippertje. 

De gebruikelijke afsluiting van het seizoen was wederom het Pinkster-
toernooi met een knalfeest. Slechts de slechte arbitrage was een wank-
lank. De lof gaat verder geheel naar Ton van Gemert die dit toernooi tot
in de puntjes heeft verzorgd. Stefan Woolthuis die het bar gebeuren
groots heeft geregeld. Het feest was ouderwets en dat zegt genoeg. 
Bij deze wil ik de sponsors (Levi's, de loodgieter Van Emmerik en Friet
van Piet) nog bedanken voor hun steun.
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Op 18 en 19 Juni vond de geboorte plaats van een door ons jaarlijks te
organiseren DWT weekend. De jongste polo-ers en polo-sters gingen
een weekend weg naar de duinen van Heemskerk. Hier werden zij be-
proefd door Marjolijn, Ed, Teun en Ulco. Een uitermate gezellig week-
end en zeker voor herhaling vatbaar.

Gedurende het na-seizoen hebben er verschillende teams aan verschil-
lende toernooien meegedaan. DWT was paraat bij de Spetters, in Gan-
dersheim en in Amstelveen.

Vlak voor de vakantie werd er een heus beleidsplan voor het waterpolo
gepresenteerd. Dit ambitieuze plan kreeg na overleg de goedkeuring. Er
moest iets gebeuren wilde DWT niet vreselijk vergrijzen. Het beleid
staat in het teken van verjonging, afstemming en ambitie. Zowel Heren
1 als Dames 1 moeten drastisch worden verjongd. In een periode van
vijf jaar moeten zowel het Dames als het Heren team een nieuw gezicht
krijgen en in staat zijn om zich op een hoger niveau te kunnen meten in
de competitie. 
De aandacht aan de onderkant van de vereniging mag niet verslappen.
Er wordt gestreefd om twee Aspiranten teams (meisjes en jongens) in te
schrijven voor het seizoen 95/96.
De trainingen van de verschillende trainers moeten vanaf dit jaar op
elkaar worden afgestemd, zodat er een rode lijn gaat ontstaan. Andre
Zandvliet gaat zich hiermee bezig houden. Tevens geeft hij de trainers
een verkorte polo-cursus.
Een knelpunt is het niet beschikbaar zijn van vroege baduren om te
trainen en de late Heren trainingen.

Na de Zomer maakte Piet Koning en Ron Boon plaats voor Andre
Zandvliet. Die nu vol goede moed de Heren en Dames training geeft.
Dit jaar wordt voor zowel de Heren als de Dames beschouwd als een
overgangsjaar. Een aantal jongere spelers moet de oudere gaan vervan-
gen. Frank Joosten en Stefan Woolthuis maakten de trainingstaf com-
pleet.
Sinds lange tijd is er weer een derde Dames team ingeschreven, met
spelers die net geen Aspiranten meer zijn. Een jong team dus dat



De Waterdroppels 11

geleid wordt door Marjolijn Verbruggen. Dit jaar is er zelfs al een keer
gewonnen en dat is knap als je bedenkt dat de meeste meiden nog geen
jaar waterpoloën.

Met plezier is de competitie in September weer gestart. De resultaten
zijn aardig en het plezier is groot. 

Terug kijkend op het jaar 1994, denk ik dat we een goed jaar hebben
gedraaid. Het aantal polo-ers is uitgebreid met zo'n 15 personen, de
resultaten waren goed. Kortom voor herhaling vatbaar.

Tot slot wil ik de mensen die dit allemaal hebben mogelijk hebben
gemaakt bedanken:
- Alle mensen die achter het Jury tafeltje hebben gezeten.
- Alle scheidsrechters.
- Alle trainers.
- Alle polo-ers zelf.
- Het bestuur.
- De polowerkgroep.

Eric Thoolen

Heren Jeugd.
Een berichtje van het Heren Jeugd front. Begin Januari heeft Frank
Joosten aangegeven dat hij het niet meer zag zitten met deze Heren
Jeugd groep. Er waren dan wel negen jongens, maar tijdens de training-
en waren deze nergens te bekennen. Creatief smoezen verzinnen vierde
hoogtij. Werd er wel getraind dan  liet de inzet te wensen over. Plezier
is ook belangrijk!!!!
Mede door of dankzij dat heeft Frank een tijd lang hoewel gedemoti-
veerd, toch training gegeven. Hij was er wel altijd en dat kunnen veel
anderen niet zeggen.
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Watervrees ?

Het resultaat van dit alles was zichtbaar tijdens de wedstrijd tegen de
Meeuwen. Ik was gestrikt om te rijden en dacht te kunnen genieten van
een leuke partij polo. Ik sprak mijn hoop hierover dan ook uit tegen pa
Goedkoop en papa Stanici, die net als mij getuige waren van die voor-
stelling. 
Een paar hoogtepunten uit dit drama:
- Arnoud wordt er uitgestuurd wegens het gefrustreerd de scheidsrechter
de schuld geven.
- Patrick komt in het derde partje voor het eerst over de helft heen.
Bekomen van de inspanning geeft
hij toe dat hij gewisseld wil worden
omdat hij geen zin meer heeft.
- Ed scoort uit een 4 meter.
- Teun keept een wereldwedstrijd.
- Oswald was er niet bij.
Als toeschouwer is er niets
moeilijker dan hulpeloos te
moeten kijken. Ik zit en zit.
Lach voorzichtig links en rechts
en hoop dat de anderen niet
denken dat ik daar bij hoor.
Het was kortom een drama!!!!
Zelfs de papa's kunnen dit beamen.
Wat is er gebeurd in een half jaar?
Geen conditie, geen baltechniek,
geen samenspel, geen discipline
en geen team.

Er moest iets gebeuren. Zal ik dan training gaan geven? Ik weet toch
alles beter, dan moet ik dat ook laten zien. Training geven aan deze
soepzooi???
Redden wat er te redden valt!!!!
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Na uitvoerig overleg met de groep heb ik besloten om de Jeugd te gaan
trainen, maar er waren nogal wat voorwaarden. Met deze voorwaarden
hebben alle spelers ingestemd. Nu is het natuurlijk leuk om je niet aan
deze voorwaarden te houden. Iedereen heeft toegestemd en weet wat de
consequenties zijn. Die ik strikt zal uitvoeren. De spelers moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- Er moet drie keer in de week getraind worden.
- 15 min voor iedere training is iedere speler aanwezig in DWT shirt.

Deze tijd wordt benut om in te zwaaien.
- We gaan proberen op tijd te komen.
- Het is afgelopen met gekloot rond het bad en het zwembad.
- Er is een origineel systeem ingevoerd voor te laat komen of wange-

drag tijdens de wedstrijd.
- Wordt er minder getraind, dan speel je ook minder.
- Afbellen gebeurt bij mij(31 62 49).
De spelers hebben de eerste twee trainingen mogen meemaken en weten
nu weer hoe slecht de conditie was. Omdat de selectie klein is spelen,
indien mogelijk, een aantal Aspiranten mee tijdens de wedstrijden. 

De selectie bestaat dan uit zo'n 12 of 13 jongens, waarmee we een suc-
cesvolle tweede helft moeten gaan beleven. Niemand is zeker van zijn
plaats, iedereen moet knokken voor zijn plek in het team. Deze plaats is
alleen te beïnvloeden door altijd op de trainingen te zijn. Door discipline
te tonen.
Als we dit volhouden tot het einde van het seizoen komen de resultaten
vanzelf. Ik heb er zin in!!!!

Eric Thoolen
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Mededeling omtrent de Jeugdtrainingen op Dinsdag
en Zondag.

De trainingen beginnen de tweede seizoenshelft een

kwartier eerder. Be there!!!!
De trainingen beginnen dan ook werkelijk. Te laat
komers kunnen beter thuis blijven!!!
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Dames 3 tegen ZWV 3

18 december

We verzamelden om 5 uur bij de planeet. Omdat Ingrid en Bianca ter
Horst een kerst bal hadden, Karina een kring wedstrijd en Bianca Des-
sens een paar dagen bij haar oma logeerde zouden we eigenlijk maar
met z'n zevenen zijn. BALEN DUS, geen wissels. Maar gelukkig kon-
den Ingrid en Bianca ter Horst hun ouders, met een beetje hulp van onze
trainster Marjolijn, over halen zodat ze toch mee konden spelen (meiden
dit noem ik nou team sport, laat je teamgenoten nooit in de steek). En
omdat het nieuwste meisje in ons team Liane ook graag mee wou doen
waren we dus met z'n tienen. 

Met een grote auto (Wim Roozen) en een iets kleinere auto (Marjolijn)
vertrokken we dan eindelijk. Marjolijn wist de weg, tenminste "tot op
zekere hoogte". Maar ja, na een paar foutjes waren we dan toch op de
plaats van bestemming gekomen. Snel omkleden en de wedstrijd kon
beginnen.
We merkten al gauw dat de tegenpartij een ster was in het duwen, slaan
en verzuipen. En het leek erop dat de scheidsrechter wel heel erg veel
voor de tegenpartij was. Hoewel Fokkelina erg haar best deed om de
ballen tegen te houden scoorden ZWV steeds, omdat zij meer ervaring
hadden met de bal. En omdat zij een betere verdediging hadden kwa-
men wij niet veel aan de bal, en hadden we weinig kans om te scoren.
Maar toch hebben we een puntje meegepikt, omdat de bal op de linker-
vleugel door roos werd onderschept die hem, met een sprong halve
draai, meteen naar Dana gooide, die om de bal vroeg. En die op haar
beurt de bal, ook door middel van een sprong halve draai, naar Bianca,
die zich helemaal vrij had gezwommen, gooide. En na veel dreigen
scoorde Bianca. En dat nog wel in de laatste vijf seconden*.

* Kan je zien wat een sprong halve draai allemaal goed maakt.
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De eindstand was 13 - 1. Dit was de laatste wedstrijd van deze helft van
de competitie en we hopen dat het de tweede helft beter zal lukken, en
dat we iets meer winnen. Ik vind dat Dames 3 al erg vooruit is gegaan
we begonnen vorig jaar maar met zijn drieën en we zijn nu al met z'n
twaalven.

Groeten Dana en Roos

Jarige van de maand.

Februari - Sprokkelmaand

Deze maand feliciteren wij
drie grote talenten :

Michiel Veen 04-02
Sabine Roozen 07-02
Frank de Jong 26-02
En ook onze voorzitter :
Wim Roozen 09-02

Allen van harte gefeliciteerd ! ! ! !

Yvette Roozen
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Kunstzwemmen.
Het is eindelijk zover!! Per 1 januari worden de nieuwe figuren ge-
zwommen. Dit zou eerst per 1 november al zo zijn. Dit bleek niet het
geval. Vervolgens zouden per 1 december de nieuwe figuren ingaan. Dit
bleek niet het geval. Toen zouden per 1 januari de nieuwe figuren ing-
aan. En......... dit keer is het echt waar. Op de N.J.K. (de eerstvolgende
techniek wedstrijd voor ons) worden de nieuwe figuren gezwommen.
Voor de diploma's C1, C2, B en A betekent dit een aantal nieuwe figu-
ren. Voor de diploma's F, E en D is alles hetzelfde gebleven.

Zandvoort

17 december was er afzwemmen voor de drie laatstgenoemde diplo-
ma's. Dit was al om 8 uur 's morgens in Zandvoort. Dit was voor ons
nog niet zo heel erg, maar je zal maar uit Breezand moeten komen. Van
D.W.T. deden 12 deelneemsters mee, die alle 12 keurig hun diploma
haalden.

F diploma Ilse 
Mariette
Priscilla

E diploma Sanne
Patricia B.
Chantal

D diploma Simone
Nicolette
Gwen
Patricia t.H.
Yvonne
Yvette
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Vaassen

Een dag later was de wedstrijd van de kringploeg senioren/junioren in
Vaassen. Deze ploeg was samengesteld uit deelneemsters van 5 vereni-
gingen, waaronder Bianca P. en Karina van D.W.T.. In de voorafgaande
maanden was een groepsnummer ingestudeerd en dit werd deze wed-
strijd gezwommen. Voor de techniek werden de nieuwe figuren ge-
zwommen, hoewel deze officieel nog niet waren ingegaan (hiervoor
was compensatie aangevraagd bij de bond). De tegenstanders waren
Z.P.C.H., A.Z.&P.C en de kringploeg van Gelderland/Overijssel. On-
dergetekende werd ter plaatse tot ploegleiding gepromoveerd. Het beste
resultaat van Noord-Holland werd behaald door Saskia van de Zee-
schuimers die 4e werd.
Karina werd bij de techniek 21e met 59.918 punten en Bianca 30e met
56.950 punten. Beide haalden hiermee weer een limiet. Helaas mocht
Bianca niet in het groepsnummer meezwemmen en moest ze samen met
Nynke (van HPC) als reserve toekijken. De groep werd 3e met 125.104
punten.
Na afloop van de wedstrijd werd de watercirculatie weer aangezet die
tijdens de wedstrijd had uitgestaan. Dit had tot gevolg dat er ineens
witte wolken in het water verschenen en er schuim in het ondiepe badje
kwam te staan. Gelukkig hoefde toen niemand meer het water in.

In het voorjaar worden er weer kringploegen voor B en C2 sameng-
esteld en volgend seizoen weer voor A.

Katwijk

De eerste wedstrijd in 1995 was 7 januari in Katwijk. Het was de inter-
kringenwedstrijd uitvoeringen voor C2. D.W.T. deed mee met een solo,
een duet en een groep.  In het programma was Yvonne vergeten bij het
groepsnummer, waardoor een half strafpunt te veel werd afgetrokken
(als met minder dan 8 meisjes word gezwommen
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word een half punt afgetrokken voor elke deelneemster minder dan 8).
Met deze halve punt er weer bij opgeteld werd voor het groepsnummer
47.740 behaald en was de groep 11e in plaats van 13e zoals eerst in de
uitslag stond. Annette werd met haar solo 14e met 50.440 en voor het
duet haalden Annette en Femke met  47.560 punten een 16e plaats.
Niet slecht gedaan tegen de besten van Nederland in deze categorie!

Nicole.

Geboren op 2 januari 1995,
om 14.03 uur, weegt 2800 gram
en is 48 cm lang.

Aurora Lysandra
Dochter van Edith en Johan Piers
Zusje van Armand, Raoul en Etienne

Wilt u langskomen,
bel dan even 023-360690

Edith en Aurora rusten
van 12.30 tot 15.00 uur.
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HET GROTE VERLIES
Het grote verlies kan veel oorzaken hebben, maar ook grote gevolgen.
Een gevolg is bijvoorbeeld: het niet verschijnen van de wedstrijdversla-
gen van het enige echte Heren Super Vijf Team. (kortweg:HSVT) Dit
lag niet in het feit gelegen dat er niks te schrijven viel. Onze fans kun-
nen dit beamen. Doch had alles te maken met het grote verlies. Ook het
niet bij elkaar krijgen van het team voor de altijd spannende uitwedstrijd
tegen Noordkop Den Helder, was een gevolg van de volgende oorzaak:
de angst van het mekaar onderweg verliezen. Je zou zelfs kunnen spre-
ken van de grote verliesangst. We zijn momenteel in onderhandeling
met Jan de Wit autocars om een HSVTbus te krijgen voor de rest van de
uitwedstrijden dit seizoen. Ondanks het grote verlies heeft het HSVT
toch ook weer uitbreiding gehad. De naam van deze nieuwe superheld is
Remco.
De foto's en stickers zijn reeds gedrukt en zijn verkrijgbaar in de
HSVTfan-shop.  
De grote winst zullen we dit jaar nog moeten gaan halen, al zullen wel
alle zeilen bijgezet moeten worden. Promotie is nog altijd mogelijk
zeker nu onze eigen keeper weer een wedstrijd heeft meegedaan. (winst
of verlies is bij het ter persen gaan van dit blad nog niet bekend) 
Heeft u ook al het nieuwe ingestraalde bier geproeft, het schijnt tegen
van alles te helpen en heeft slechts èèn bijwerking : DE KATER. Tenzij
je net als onze veeënur (vn-er) op tijd overstapt op het ingestraalde
spoelbakwater, wat overigens ook voor van alles goed is. (vooral de
meeste tropische ziekten)
Het is te hopen dat ik volgende kan schrijven dat we daadwerkelijk het
grote verlies hebben omgedraaid in de grote winst.

een basis verliezer
de spreuk van de weuk
tien kleine poloërtjes kwamen een tunnel tegen,
toen waren er ineens nog maar negen
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Klaverjassen.

Op 13 december werd er voor de
vijfde en op 10 januari voor zesde
keer geklaverjasd. De op behaalde
punten aantallen zijn alsvolgd :

13 december

1 Marius Bakker 5584
2 Ko Zwaneveld 5285
3 Bas Blom 5175
4 Peter Samson 5060
5 Nico Hooischuur 4975
6 Nel Nijemanting 4909
7 Marco van Houwelingen 4757
8 Joop van Osch 4685
9 Ineke Rohling 4561
10 Cees Bergman 4364
11 Jan van Houwelingen 4353
12 Hennie Hooischuur 4302
13 Jan Nijemanting 4273
14 Miriam Samson 4190
15 Corry Bergman 4183
16 Jonette Blom 4161
17 Tom Rohling 4147
18 Hans Korzelius 3941
19 Irene van Osch 3831

10 januari

1 Hans Korzelius 5152
2 Ineke Rohling 5101
3 Hennie Hooischuur 5036
4 Corry Bergman 5030
5 Jan Nijemanting 4995
6 Marius Bakker 4860
7 Nel Nijemanting 4795
8 Miriam Samson 4771
9 Ko Zwaneveld 4740
10 Wim Roozen 4732
11 Bas Blom 4708
12 Irene van Osch 4664
13 Cees Bergman 4631
14 Mary van Houwelingen 4502
15 Jan van Houwelingen 4410
16 Peter Samson 4338
17 Leida Scholten 4315
18 Joop van Osch 4257
19 Nico Hooischuur 4162
20 Marco van Houwelingen 3949
21 Karin Nijemanting 3817
22 Tom Rohling 3805
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Totaalstand na zes avonden klaverjassen.

1 Marius Bakker 30781
2 Ineke Rohling 29752
3 Hennie Hooischuur 29628
4 Peter Samson 29411
5 Bas Blom 28420
6 Miriam Samson 28105
7 Jan Nijemanting 27850
8 Marco van Houwelingen 27287
9 Nel Nijemanting 26971
10 Joop van Osch 26722
11 Corry Bergman 26424
12 Hans Korzelius 26410
13 Irene van Osch 25025
14 Wim Roozen 23531 na 5 keer
15 Jan van Houwelingen 23601
16 Jonette Blom 21774
17 Nico Hooischuur 21709
18 Tom Rohling 21220
19 Ko Zwaneveld 19855 na 4 keer
20 Leida Scholten 18210
21 Cees Bergman 17500
22 Karin Nijemanting 16720
23 Annie Willemse 12792 na 3 keer
24 Piet Derkz 5105 na 1 keer
25 Mary van Houwelingen 4502

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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