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Een voorzet van....
de voorzitter.

De winter is op haar retour. Menigeen gaat nog wel op wintersport,
maar de bloeiende Crocussen in mijn tuin verkondigen reeds de bood-
schap van het naderend voorjaar en dat herinnert mij weer aan de alge-
mene ledenvergadering die zoals gewoonlijk in maart zal worden ge-
houden. Ik ga er vanuit dat op donderdag de 17e van die maand
DWT-leden in grote getale de gang naar het clubhuis zullen maken.
Mogelijk zal dit voorjaar een nieuwe frisse wind door de DWT burelen
waaien. Hoewel met name de post van penningmeester nog altijd vacant
is, heb ik een drietal leden bereid gevonden om zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie. Een bestuur zonder penningmeester is echter
vleugellam en eigenlijk zijn we ook nog op zoek naar een geschikte
kandidaat voor het secretariaat. Ik doe hierbij dan ook een dringende
oproep aan meelevende leden om zich kandidaat te stellen ! ! !

Een van de taakstellingen waar een nieuw bestuur zich aan zal gaan
wijden, is het ontwikkelen van een op de toekomst gericht PR-beleid.
Nu al wordt er heren der binnen de vereniging actief aan PR gedaan.
Bekend is bijvoorbeeld de DWT-promotie bij het maandelijkse afzwem-
festijn van het Boerhaavebad. Daarnaast wordt met name bij het polo
het voortouw genomen voor het plaatsen van een DWT-vitrine in de hal
van het Boerhaavebad. En onder het motto 'met de club in de krant',
heeft de kunstzwemwerkgroep recentelijk een pracht van een artikel
over het kunstzwemmen bij DWT zowel in het Haarlems Weekblad als
in het Haarlems Dagblad geplaatst gezien. Al deze initiatieven laten
duidelijk zien dat een gezonde toekomst van DWT mede mogelijk
wordt gemaakt door in het oog springende activiteiten.
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Een gezonde vereniging is alert op allerhande ontwikkelingen die voor
haar leden van belang kunnen zijn. Het onderhouden van een goede
nabuurschap is daar een voorbeeld van. Hoewel het kan voor komen dat
belangen niet parallel lopen, is denk ik een goede samenwerking en een
juiste afstemming van zaken tussen huurder en verhuurder van het
Boerhaavebad van eminent belang. Op grond daarvan heeft het bestuur
in 1993 het initiatief genomen voor periodiek overleg met het manage-
ment van het Boerhaavebad. Van ons wordt verwacht dat wij ons hou-
den aan de algemene regels die voor iedere bezoeker van het Boerhaa-
vebad gelden. In goed overleg worden knelpunten die deze regelgeving
belemmeren doorgesproken en bij (vermeende) incidenten wordt tijdig
door partijen aan de bel getrokken. Een goede buur is per slot van reke-
ning beter dan een verre vriend. Het hoeft dan ook geen betoog dat een
ordelijk gedrag van leden en bezoekers bij DWT-activiteiten in het
Boerhaavebad een vanzelfsprekendheid is.

Het gemis aan parallel lopende belangen kan ook wel eens leiden tot
onoverbrugbare tegenstellingen, hetgeen in voorkomende situaties ook
kan leiden tot onacceptabele schade aan personen toegebracht. Bij het
scheiden der markt aangaande het afgelopen verenigingsjaar, wil ik dan
ook oprecht dankzeggen aan de leden van de
advies/onderzoekscommissie betreffende hun advies aan het bestuur
over het eerherstel van Hans Kleinhout. ( Een brief daaromtrent zal
binnenkort aan de vaste leden van DWT toegezonden worden). Hans en
zijn vrouw behoren nu gelukkig weer tot de gemeenschap van
(ere)leden van de 'De Watertrappers'!

Tot ziens op de algemene ledenvergadering!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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U I T N O D I G I N G
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze

64e ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DONDERDAG 16 MAART 1995

AANVANG 20.00 UUR

In ons clubhuis in het Boerhaavebad te Schalkwijk

Namens het Bestuur van D.W.T.

Miranda Frensen-Smit
Secretaris

A G E N D A

1. Opening door de Voorzitter de heer Niehot

2. Notulen van de 63e Algemene Ledenvergadering
dd. 24 maart 1994

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Bespreking Jaarverslagen
a. secretaris
b. technisch overleg
c. polowerkgroep
d. zwemwerkgroep
e. jrez werkgroep
f. kunstzwemwerkgroep
g. clubhuiswerkgroep
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5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Uitreiking Sendenbeker

P A U Z E

8. Verkiezing Bestuursleden
aftredend: Henk Scholten

Cor Belles
Miranda Frensen

9. Voorstel verhoging contributie m.i.v. 1-1-96
Voorstel verhoging all in tarief sportsektor m.i.v. 1-1-96

10.Begroting 1995

11.Afscheid Bestuur- en werkgroepleden en benoeming

12.Rondvraag
(van te voren schriftelijk ingediend bij de secretaris)

13.Sluiting
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N O T U L E N

Notulen van de 63 e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Wa-
tertrappers gehouden in ons clubhuis gevestigd in zwembad Boerhaave-
bad te Haarlem
op Donderdag, 24 maart 1994

Exclusief de huidige en toekomstige Bestuursleden bezochten in totaal
maar 19 leden de vergadering.

1. OPENING

Om 20.20 uur opent onze voorzitter de heer Guus Niehot de vergade-
ring, en stelt voor om 1 minuut stilte in acht te houden, om de heer
Duits (erelid) te memoreren.

Heer Niehot opent de vergadering:
Alvorens u allen welkom te heten, is het mij duidelijk dat het bestuur
vanavond behoorlijk op haar hoede moet zijn. In de aanvangstekst van
de notulen van 1993 wordt immers melding gemaakt van de algemene
ledenvergadering. Vrij vertaald wil dat zeggen dat wij vanavond te
maken hebben met een groep slimme mensen. We kunnen dus een
levendige vergadering tegemoet zien.
Met deze constatering is het voor mij wat gemakkelijker om voor de
eerste maal in mijn rol als voorzitter van D.W.T. u allen van harte wel-
kom te heten op de Algemene Ledenvergadering.

Toen ik op 17 maart 1993 van Hans Kleinhout de voorzittershamer in
ontvangst mocht nemen was het mij duidelijk dat wat van mij verwacht
mocht worden, dat ik daarmee voor D.W.T. flink aan de weg zou moe-
ten timmeren. Een jarenlange periode van hard werken om de letterlijk
nieuwe positie van D.W.T. binnen de Haarlemse zwemwereld gestalte
te geven, was met succes afgerond. Het pal staan voor- en het werken
aan de versteviging van die positie is aan
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het nieuwe bestuur, dat eindelijk weer compleet was.

1993 is denk ik in menig opzicht een test-case geworden voor de plaats-
bepaling van D.W.T. in het Boerhaavebad. Sportief bezien kan gespro-
ken worden over een continuering van het succes van 1992. De concur-
rentie is dat blijkbaar ook opgevallen, wat voor het wedstrijdzwemmen
helaas geleid heeft tot het transfereren van een aantal sterke zwemmers.

Het waterpolo zorgt, getuige hun intensieve redactionele bijdragen in
het clubblad en de wekelijkse wedstrijdverslagen in het Haarlems Dag-
blad, voor een brede naambekendheid van D.W.T.

Ook het kunstzwemmen laat zich in dat opzicht niet onbetuigd, want
hun sportieve prestaties beginnen dermate vormen te krijgen dat met
een beetje goede wil zelfs van een landelijke naambekendheid van
D.W.T. gesproken kan worden.

De positie van het elementair zwemmen begint zo langzamerhand on-
aantastbaar te worden. Het vertrouwen bij buitenstaanders in het vak-
manschap van het elementair kader is blijkbaar dermate groot, dat ge-
zien de gestage toeloop van nieuwe pupillen er sprake is van een door-
slaand succes.

Helaas heeft de sportieve medaille ook een keerzijde. Er is een einde
gekomen aan het getob met het schoonspringen. Dit onderdeel is nood-
gedwongen van het voorzieningen pakket afgevoerd. Ook het snorkelen
maakt een slechte periode door. Om dit onderdeel niet dezelfde weg te
laten gaan als bij het schoonspringen is besloten om deze voorlopig
onder de hoede te plaatsen van het Technisch Overleg.

De balans opmakend kan gesteld worden dat het sportief bezien D.W.T.
voor de wind gaat. Hetgeen geenszins betekent dat we vergenoegd terug
kunnen zakken in de luie stoel. De Haarlemse politiek houdt ons wat dat
betreft wel bezig, gezien hun beleidsvoor-



8 De Waterdroppels

nemens ten aanzien van de sport in het algemeen, maar ook ten opzichte
van hun nadrukkelijke bemoeienis met de exploitatie van de Haarlemse
zwembaden waarvan D.W.T. de gevolgen reeds aan den lijve heeft
ondervonden.

Op beide zaken dienen we zorgvuldig te anticiperen. Het kernpunt ten
aanzien van het gemeentelijk sportbeleid ligt in het streven van B en W
om te komen naar verzelfstandiging van een belangrijk deel van de
huidige gemeentelijke bemoeienis met de sport. Vrij vertaald betekent
dit dat de gemeente in de toekomst voor een belangrijk deel de geld-
kraan dicht draait. Om de sportbeoefening voor een breed publiek be-
taalbaar te houden, moeten de verenigingen op zoek naar alternatieve
bronnen van inkomsten. Dit gemeentelijk beleid heeft verstrekkende
gevolgen voor de exploitatie en organisatie van sportverenigingen in de
nabije toekomst. D.W.T. zal hierop geen uitzondering vormen.

Met betrekking tot een sluitende exploitatie van het Boerhaavebad
worden naarstig naar alternatieven gezocht om meer publiek binnen te
krijgen. Het is dus noodzakelijk voor D.W.T. om het contractueel vast-
gelegde water, maximaal te benutten. Niet- of slecht benut water dreigt
anders ingeleverd te moeten worden. En wat je kwijt bent, krijg je nooit
meer terug.

Het bestuur van D.W.T. zal in haar beleidsvoorbereiding voor de ko-
mende jaren met voornoemde zaken rekening dienen te houden. Waar
mogelijk, zal nadrukkelijk gebruik gemaakt moeten worden van de
BHZ. In het verleden is reeds bewezen dat deze commissie bij uitstek
geschikt is om de overstijgende belangen van de bij haar aangesloten
zwemverenigingen bij de betreffende instanties te behartigen.

Willen we als vereniging onze plaats in de plaatselijk sportwereld op
een verantwoorde wijze blijven innemen, dan is het zaak om als kader
de neuzen dezelfde richting in te steken. Ik heb de indruk dat daar nog
het een en ander aan schort. Het bewaken van het
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eigen straatje geniet de voorkeur en dat is uiteindelijk fnuikend voor een
gezonde bedrijfsvoering. De werkgroepen moeten bereid zijn om inten-
siever samen te werken, en het Technisch Overleg daadwerkelijk te
gebruiken waar deze voor bestemd is. (namelijk het bewaken van het
algemeen belang van D.W.T.)
Hoewel het kader op basis van vrijwilligheid haar taken oppakt, zal
denk ik een meer bedrijfsmatige aanpak geleidelijk aan vaste vormen
moeten gaan krijgen. Het zal de kaderleden duidelijk moeten worden
dat het vrijwillige karakter van hun taken behalve met inzet en enthousi-
asme, steeds meer ondersteund moet zijn met een duidelijke kennis van
zaken en met een professionele instelling. De in te zetten koers zal
vanuit een duidelijk visie ingebed moeten zijn in een nieuwe meerjaren-
planning, opdat in de toekomst efficiënt en effectief geopereerd kan
worden. Er is voorwaar genoeg werk aan de winkel. Ik ben er echter
van overtuigd, dat we met zijn allen net als in het verleden, de mouwen
blijven opstropen voor ons D.W.T. Ik bedank dan ook alle kaderleden
voor hun voortreffelijke inzet in het afgelopen jaar.

Ik verklaar hierbij de 63e Algemene Ledenvergadering voor geopend:

De Ledenstand:
Ledenstand volgens opgave 1993 595
contributie 1993 niet betaald en alsnog
uitgeschreven als lid  94  -  
Ledenstand per 1 januari 1993 501
Nieuwe leden in 1993 188 +
Ledenstand per 31 december 1993 689
Aantal leden dat het lidmaatschap in
1993 heeft opgezegd 137  - 
Ledenstand per 1 januari 1994 552
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2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 D.D. 17 MAART 1993

Notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulisten Cor Belles en
Miranda Frensen.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Bericht van verhindering:
De Heer en Mevrouw Rohling, Mevrouw Scholte, Mevrouw Kuiper,
Heer Westerman,
Heer Gustenhoven, Mevrouw v. Tol, Heer v. Schooten, Heer v. Giezen,
Heer R. Stricker en de heer A. Stricker.

4. BESPREKINGEN JAARVERSLAGEN

a. Secretaris geen opmerkingen
b. Technisch Overleg geen opmerkingen
c. Polowerkgroep geen opmerkingen
d. Zwemwerkgroep geen opmerkingen
e. JREZ werkgroep geen opmerkingen
f. Kunstzwemwerkgroep vermeldt wordt, dat Mevrouw Visser een 

opleiding volgt voor
Kunstzwemtrainster B
g. Clubhuiswerkgroep geen opmerkingen

Wat betreft het verslag van de Snorkelwerkgroep, Jan Bouwknegt heeft
zowel zijn functie als Voorzitter Technisch Overleg alsmede trainer van
de Snorkelgroep neergelegd met alle gevolgen van dien.

5. FINANCIEEL VERSLAG EN VERSLAG VAN DE
KASCOMMISSIE

Financieel verslag was laat dit jaar i.v.m. tijdgebrek van de Penning-
meester.
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Exploitatieoverschot is behoorlijk minder, dit i.v.m. kaderaktiviteiten en
openingsfestiviteit.
T.O. Train./wedstrijd Ontv.- Wedstrijdsektor is wat gegroeid.
Badhuur Train/Wedstrijd. - I.v.m. minder uren.
Trainingskosten zijn gestegen.
Opleidingen - hoger i.v.m. opleidingen kader
Startvergunningen gestegen i.v.m. verhoging kosten KNZB

Algemeen - Contributie - minder lidmaatschapskaarten verkocht.

Lasten - Contributie KNZB - verhoging kosten.

PR - kosten mogen hoger zijn - helaas is er nog steeds geen Pr-
vrouw/man

Zwemmen - geld over van een wedstrijd - Herfsttoernooi

Vorig jaar is er gevraagd een kolommenbalans te maken, maar i.v.m.
tijdgebrek is dit er niet van gekomen.

Balans- Te ontvangen posten v. Stichting - komt door
“voorschieten”geld i.v.m. aanschaf diverse spullen clubhuis.

De stichting is van de zwemvereniging, doel clubhuis + financiën te
onderhouden.
Je hoeft geen verantwoording af te leggen aan b.v. de Gemeente.

De Ledenvergadering gaat akkoord om fl. 7.000,-- over te boeken aan
Stichting.

Er gaat fl. 45.000,-- van deposito naar Stichting.

6. BENOEMING KASCOMMISSIE

Heer Dijkman is aftredend. De voorzitter dankt de heer Dijkman voor
zijn inzet.
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Marius Bakker meldt zich als nieuw lid.

De heer Niehot leest de brief van de kascommissie voor en aan de Pen-
ningmeester wordt decharge verleend.

P A U Z E

7. UITREIKING SENDENBEKER

Het is vaak onmogelijk om mensen te vinden die zich actief willen
inzetten voor een of meerdere functies binnen de vereniging. Het zijn
ook altijd dezelfde mensen die meestal ook buiten DWT wel ergens
vrijwillig actief zijn, is een veel gehoorde gezegde. Er is dus klaarblij-
kelijk weinig doorstroming. Het kader vergrijst. Ik denk dat het met die
vergrijzing binnen DWT wel meevalt. Er is een groep jongere leden die
op verschillende terreinen zich actief inzetten voor DWT. Uit deze
groep heeft het bestuur unaniem haar keuze laten vallen op iemand die
zich in de afgelopen jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de
vereniging. Hoewel de Sendenbeker voor dit jaar bestemd is voor 1
persoon, zien wij deze persoon toch ook als een vertegenwoordiger voor
de enthousiast actieve groep jongere leden binnen DWT. Om wie gaat
het nu? De persoon in kwestie is het bekende schaap met de vijf poten.
- Ze is bijzonder actief t.a.v. de PR activiteiten
- Ze ondersteunt de clubhuiscommissie
- Ze heeft zich actief ingezet voor de Grote Clubactie
- Ze zet zich nu nog actief in voor de DWT-kledinglijn
- Ze was de motor achter het openingsfeest /nieuwjaarsfeest
- Ze was de grote animator als voorzitter van de polowerkgroep
- Ze heeft de voorzittershamer na het wegvallen van Jan Bouwknegt
overgenomen (van T.O.)
U raadt het al, het kan niet missen. De Sendenbeker gaat deze keer naar
Maaike Stam.

Guus Niehot overhandigt Maaike de Sendenbeker.
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Hierna showt Maaike de nieuwe Kledinglijn van D.W.T., de aanwezi-
gen zijn zeer enthousiast.

8. VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Heer Niehot deelt mede, dat Jan Bouwknegt m.i.v. 1 januari 1994 zijn
functie heeft neergelegd, waarna Maaike Stam de functie als a.i. Voor-
zitter T.O. op zich heeft genomen.
Frank Muylaert heeft m.i.v.. 1 februari 1994 zijn functie neergelegd.

Henk Scholten en Cor Belles zijn beiden aftredend en stellen zich niet
herkiesbaar.
Beiden houden zich echter beschikbaar voor de lopende zaken.

Helaas zijn er geen reacties gekomen naar aanleiding van de diverse
oproepen in de clubbladen.
Op onze oproep heeft zich 1 kandidaatsbestuurslid gemeld (Maaike
Stam), aangezien er zich geen meerdere leden verkiesbaar hebben ge-
steld, wordt zij bij acclamatie gekozen als Bestuurslid.

Henk Scholten deelt mede dat een Bestuurslid niet langer dan 5 jaar in
het Bestuur kan blijven, dan 1 jaar aftredend, en dan eventueel weer 5
jaar.
Henk vindt ook, dat er verjonging plaats moet vinden in het Bestuur en
betreurt dat er binnen een vereniging van ruim 600 leden geen voltallig
Bestuur gevormd kan worden.

Henk Scholten is bereid om tot de volgende jaarvergadering de lopende
zaken af te handelen, waarna hij definitief zal stoppen als Penningmees-
ter.

Cor Belles gaat m.i.v. september een cursus volgen, en verwacht dat dit
een groot gedeelte van haar vrije tijd in beslag zal nemen.
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9. BEGROTING 1994

Henk Scholten deelt mede dat er op de kleintjes gelet moet worden.
Exploitatieoverschot is nihil.
Begroting wordt goedgekeurd.

Exploitatie Stichting
Inkomsten Abri is meer dan 100 0/0
Verzekeringskosten zijn O.
Probleem is om een clubhuis of andere horecabedrijf te verzekeren.
Stad Rotterdam is benaderd, waardoor wij per 1-1-94 verzekerd zijn.
Op dit moment is er nog een exploitatieoverschot, maar afschrijving
moet nog berekend worden.

10 AFSCHEID BESTUUR EN WERKGROEPLEDEN EN BE-
NOEMING

Kunstzwemmen:
Aftredend zijn:
Robert-Jan v. Huis
Corry Burghout

Polo:
Aftredend zijn:
Paul Thoolen
Maaike Stam

REZ
Aftredend is:
Jolande Scholte

Zwemmen:
Aftredend m.i.v. Paastoernooi
Ineke Visscher

Benoemd worden:
Jellie Bleeker
Ellen Vollenga

Benoemd worden:
Teun Weustink
Eddy Roosen

Benoemd worden:
Yvonne v. Weel
De Heer Liem
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11. RONDVRAAG

Lijst van leden die 25 jaar of langer lid zijn van DWT.
Er zijn leden waarvan de datum van het ingaan van het lidmaatschap
niet exact traceerbaar is. Met dank aan de samensteller van deze lijst
Ruud Muylaert.
Tijdens deze ledenvergadering wordt aan degene die 25 jaar of langer
lid zijn een doosje chocolade aangeboden en een brief. T.z.t. zal door
DWT een aandenken geschonken worden.

Barkrukken - zijn nog steeds op zoek naar de ideale barkruk

Antwoordapparaat - een definitieve goede oplossing zal gevonden wor-
den.

12 SLUITING

Heer Muylaert dankt het Bestuur voor alle activiteiten
Guus Niehot dankt de aanwezige leden voor hun komst.

JAARVERSLAG SECRETARIS

Het Bestuur heeft in totaal 8 bestuursvergaderingen  gehouden. En dan
niet te vergeten de diverse Bestuursvergaderingen die betrekking had-
den op de Kunstzwemcrisis.
Tevens hebben enkele Bestuursleden nauw contact onderhouden met
het Management van het Boerhaavebad, BHZ en derden.

Vanaf maart 1994 wat het Bestuur (nog steeds onvolledig) als volgt
samengesteld:
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Jaar van aftreden:
Guus Niehot Voorzitter 1996
Henk Scholten Penningmeester 1994 (eigenlijk 1993) maar hij 

is 1 jaar langer aangebleven, daar er bij het maken van dit ver-
slag zich nog steeds geen kandidaat heeft aangemeld. De conse-
quentie hiervan is, dat Henk i.v.m. tijdgebrek geen kolommen
balans kan tonen op de Ledenvergadering.
Miranda Frensen Secretaris 1995
Cor Belles Representatie 1994 (eigenlijk 1993) helaas 

geldt voor haar hetzelfde, als bij
H. Scholten geen kandidaat heeft zich voor deze functie aang-
emeld.
Maaike Stam Voorzitter T.O. 1996

We zijn in maart gestart, met opnieuw een onvoltallig bestuur, zodat
diverse taken niet verdeeld konden worden.

Met grote inzet van diverse bestuursleden en werkgroepleden beschikt 
D.W.T. over clubkleding. Het kader in beide baden beschikt over een T-
shirt. Het kader is nu duidelijk herkenbaar voor de ouders en kinderen.
Zoals u tijdens de jaarvergadering in maart 1994 heeft kunnen zien
beschikt D.W.T. over een grote outfit. De verkoop loopt naar behoren.

Tijdens onze bestuursvergaderingen worden we er steeds op geatten-
deerd om meer beschikbare uren te krijgen bij het management Boer-
haavebad. Dit geldt zeker voor de Polo. Ook het tijdstip van trainingen,
maandagavond 21.45 - 23.00 uur is voor de schoolgaande heren te laat.
Helaas heeft het management Boerhaavebad geen uren beschikbaar.
Mocht het blijken dat er door andere verenigingen m.i.v. het nieuwe
contract 1995 uren worden opgezegd, dan komen wij daarvoor het
eerste in aanmerking.

Tijdens onze laatste vergadering met het Management Boerhaavebad,
was men zeer tevreden over onze aanwezigheid tijdens het afzwemmen
in het Boerhaavebad.
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Alleen het fotolijstje is nog steeds niet in gebruik. Afgesproken is dat
wij met een voorstel komen, waarna het zo snel mogelijk in gebruik
genomen kan worden.

Ook het lekkage probleem in ons clubhuis duurt voort. Inmiddels heeft
een bedrijf in opdracht van het Management Boerhaavebad diverse
voorzieningen getroffen, om het probleem op te lossen. Helaas is medio
december opnieuw een lekkageplek geconstateerd. Het Management
heeft ons verzekerd alle schade te vergoeden.

Op 30 maart 1994 voerde de KNZB een administratiekontrole uit. Het
Dagelijks Bestuur, mevrouw Rohling en de heer Muylaert waren hierbij
aanwezig.
Problematiek is de opgave van het ledenaantal m.i.v. het nieuwe jaar.
Dit aantal wordt, nadat een groot aantal mensen niet betalen, gerectifi-
ceerd. Dit verschil is ongeveer 70 à 80 leden. Wij worden verplicht om
ook voor die (niet betalende) leden te gaan betalen. Het betreft hoofdza-
kelijk de Rez-zwemmers, dus A en B diploma. Inmiddels hebben wij
hier een enorme boete voor gekregen. Dit werd enkele jaren geaccep-
teerd door de KNZB.
Voor de overige jaren kregen wij een boete. Door dit probleem op te
lossen is er besloten om diegene die niet betaald hebben op 31-12 af te
schrijven. Mochten zij na deze datum alsnog betaald hebben, dan wor-
den zij opnieuw als lid ingeschreven.
  
Gedurende diverse maanden van 1994 zijn er talloze vergaderingen
geweest omtrent de Kunstzwemproblematiek.
Een ieder is hiervan op de hoogte gebracht in het Clubblad. 
De taak van het Bestuur is om de heer en mevrouw Kleinhout in ere te
herstellen als erelid van D.W.T. Bij het maken van dit verslag kan ik u
mededelen dat het Bestuur op 6 januari met heer Kleinhout een afspraak
heeft om e.e.a. te bespreken.

Als Bestuur zullen wij ervoor waken dat dit soort situaties nooit meer
voorkomen!
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Zoals vorig jaar was medegedeeld, zou de Snorkelwerkgroep onder het
T.O. vallen.
Men heeft geprobeerd een trainer voor Snorkelen aan te stellen, maar
helaas is dit niet gelukt. Doordat er weinig snorkelaars waren, en de
polo om water verlegen zat, heeft de polo besloten om ook gebruik te
maken van de water”ruimte” van de snorkelaars.
Dit is helaas niet goed in overleg gebeurd, waarna de snorkelaars zich
gepasseerd voelden. In november is besloten om de Snorkelwerkgroep
op te heffen.

Het jaar is afgesloten met een Kerstfeest op 23 december. Waarvan een
gedeelte in het zwembad plaats vond en een gedeelte in het clubhuis.
Het was een fantastisch feest.

Zoals gebruikelijk laat ik de sportieve nabeschouwing van 1994 over
aan de secretarissen van de werkgroepen. Tevens spreek ik de wens uit
om in 1995 te starten met een voltallig bestuur. Met een ledenaantal van
bijna 600 moet dit toch mogelijk zijn. Ik kan me niet voorstellen dat
D.W.T. na de ledenvergadering voort gaat zonder: Penningmeester,
Secretaris en een Representatie vrouw/man.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle werkgroeple-
den, kaderleden (en een ieder die ik vergeten ben) te bedanken voor hun
onmisbare inzet.

Miranda Frensen-Smit
Secretaris

Jaarverslag Technisch Overleg.

Samenstelling: 
Het Technisch Overleg bestond dit jaar wederom uit leden van andere
werkgroepen met als aanvulling een voorzitter, Maaike Stam en in
beginsel een secretariaatsmedewerker, Linda Visser. Linda is halverwe-
ge het jaar terug getreden als secretariaatsmedewerker
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omdat zij vond dat dit niet te combineren was met haar trainersschap bij
HPC. Bij deze wil ik Linda hartelijk bedanken voor haar bijdrage aan
het functioneren van het T.O..
Op het ogenblik is er geen secretariaatsmedewerker bij het T.O.. Het
notuleren wordt afwisselend door de leden verzorgd, hetgeen op de
korte termijn zeker voldoet. Voor de clubhuiswerkgroep bezocht Stefan
Woolthuis de vergaderingen. Voor de zwemwerkgroep was dat meestal
Anneke Veen, maar soms ook Wim Roozen. De Rez werd vertegen-
woordigd door Adrie van 't Oever. De polowerkgroep door velen, maar
op het laatst door Teun Weustink en Eddy Roosen. De kunstzwemwerk-
groep heeft een nogal stormachtig jaar doorgemaakt, maar we zijn al
aardig gewend aan de gezichten van Ellen Vollenga en Franciska Kna-
pe. Meestal vereerde onze voorzitter, Guus Niehot, de vergadering met
een bezoekje, wat het al met al een behoorlijke ploeg maakt.

Wat deden we?
We hebben natuurlijk veel gepraat over wat er bij de afdelingen speelt,
maar tussen het geouwehoer zijn behoorlijk wat zaken van de grond
gekomen in 1994! De kledinglijn bijvoorbeeld, is voortgekomen uit een
T.O.-bestuurs inspanning. Daarnaast zijn ook de wervingsactiviteiten
gestructureerd en geïntensiveerd. Zowel bij ons eigen diplomazwem-
men als bij het diplomazwemmen van het Boerhaavebad zelf -wat iede-
re maand plaatsvindt!-, wordt ijverig promotie gemaakt. We hopen dat
het zijn vruchten af gaat werpen! U herinnert zich vast nog wel het
afgelopen kerstfeest. De prachtige loterijprijzen werden door de Rez
verzorgt, de spelletjes door alle werkgroepen en de gluhwein door de
clubhuiswerkgroep. Op deze manier kunnen we met vereende krachten
de leukste activiteiten organiseren.

Wat gaan we dit jaar doen?
Meer van hetzelfde dus, dus meer en beter werven, meer en beter sa-
menwerken en meer en betere feesten. Maar op het programma staat
ook het Sterrenplan. De meeste insiders zullen wel weten dat dit al een
poos op de agenda staat, we hopen dat we het echter dit
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jaar echt van de grond krijgen. 
Het eerste T.O.-feest zal worden georganiseerd op 2 september 1995. 's
Middags is er dan een festiviteit voor het kader en 's avonds voor de
hele vereniging. Schrijf dus maar vast in je agenda.

Maaike Stam

Jaarverslag 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.
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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. 
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.
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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 geleid
wordt door Marjolijn Verbruggen. Dit jaar is er zelfs al een keer gewon-
nen 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
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Jaarverslag wedstrijdzwemmen

Terugkijkend op 1994 kunnen we vaststellen dat het voor de trainer en
de werkgroep een bewogen jaar is geweest.
Aan het eind van het seizoen hebben we tijdens een gezellige bijeenk-
omst afscheid genomen van Bert van der Mey als trainer.
Hoewel het aantal goede zwemtrainers niet groot is, is de werkgroep er
toch in geslaagd voor Bert een waardige opvolger te vinden, n.l. Orlan-
do Lak, ook een gedreven trainer met een prima staat van dienst. Mede
daaraan is het waarschijnlijk te danken dat de zwemploeg nauwelijks
moeite heeft gehad met de wisseling. De trainerswisseling is ook de
motivatie van de zwemmers ten goede gekomen.

Sinds december j.l. assisteert Ok van Batenburg Orlando 3x per week
tijdens de training. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de "Speedo
kinderen", d.w.z. de kleinsten tot 12 jaar.

De sportieve resultaten zijn nog steeds erg goed. Colin Liem presteert
goed op de N.K. Tijdens kringkampioenschappen zijn we niet meer
soms, maar praktisch altijd aanwezig, waarbij de medaille-oogst dan
aanzienlijk is.
Ook de belangstelling voor het langebaanzwemmen begint te groeien;
een steeds groter wordende groep reist soms het halve land door om
ergens in een rivier of plas een paar kilometer te zwemmen.

Voor de 2e keer was er de mogelijkheid tot doortrainen tijdens de zo-
mervakantie. Met uitsluitend vrijwilligers langs de kant was de opkomst
toch weer goed.
In de competitie staan we op een 3e plaats. Promoveren was ons eerste
doel, maar halverwege de competitie realiseren we ons dat we
verschrikkelijk hard moeten knokken om dit te halen.
Nog steeds is het gebrek aan dames een van onze problemen.
De aanwas van jonge zwemmers begint redelijk op gang te komen, de
werkgroep doet haar best om dit aantal te vergroten.
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Het feit dat er dit jaar weer 4 ouders bereid zijn gevonden om een cur-
sus tijdwaarnemer te gaan volgen verdient ook nog een vermelding.

Tot slot nog de werkgroep:

In de samenstelling is dit jaar geen verandering gekomen. Dit betekent
dat Wim Roozen nog steeds voorzitter is, bijgestaan
door Marja Snoeks als notuliste, Yvonne van Weel die juryleden uitno-
digt, Bryan Liem die naast het vice-voorzitterschap tijdens wedstrijden
assisteert, Cock van Schoor als penningmeester en Anneke Veen als
secretaresse.

Haarlem, februari 1995
Anneke Veen, secr.

Jaarverslag Jeugd en
Rez.zaken.

In 1994 hebben we afscheid moeten nemen van onze voorzitter en
'goeroe' Ronald Stricker, die al zo lang als we ons kunnen herinneren
Lid is van onze werkgroep.
Ronald je bent onmisbaar! Bedankt voor alles namens Siep, Bert, Caro-
la en Adrie en ook namens Marcel, die sinds augustus onze groep is
komen versterken.
In de Planeet raakten we onze uurleider van het 'eerste uur' kwijt name-
lijk Hans Kleinhout. Voor ons op de zaterdagochtend een groot gemis
dat goed gevoeld zal worden, Hans namens de werkgroep Jeugd en
Rez.zaken heel erg bedankt!

Zowel de Planeet als het Boerhaavebad maakten een enorme groei door,
De toeloop van nieuwe leden was zo groot dat we in beide baden een
ledenstop hebben moeten instellen.
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Een en ander resulteerde ook in een enorm aantal afzwemmers, name-
lijk 245, verdeeld als volgt:
A diploma 79, B diploma 66, Basiszwemdiploma 34, Zwemvaardigheid
I 33, Zwemvaardigheid II 25 en Zwemvaardigheid III 8.

Het plan om in september te starten met het Sterrenplan is door interne
problemen voorlopig op een zijspoor gezet. We hopen van harte dat in
dit geval van uitstel geen afstel zal komen.
We blijven er ook in 1995 over praten.

Minder evenementen dit jaar.
De dag van DWT, degelijk voorbereid in samenwerking met het TO,
bracht niet dat wat we er van verwachtten, Er kwam slechts een handje
vol deelnemers, De late schoolvakanties en de slechte opkomst in 1993
deden ons er dit jaar toe besluiten het kinder uitstapje niet door te laten
gaan. Wel was er ook dit jaar natuurlijk weer het Sinterklaasfeest eind
november, redelijk goed bezocht en gezellig.
Het teruglopend animo voor de kienavond was de reden dat we dit jaar
voor een andere opzet hebben gekozen en samen met het TO organi-
seerden we de Kerst-Inn.
Het werd een erg gezellige avond die we met een wijziging hier en daar
volgend jaar zeker over doen.

Concluderend: 1994 geen jaar om lang bij stil te blijven staan.
Alle medewerkers bedankt voor de inzet en tot in 1995.

Namens de werkgroep JREZ
Adrie van 't Oever.

Jaarverslag kunstzwemmen.
Het jaar 1994 zijn we begonnen met en grootse nieuwjaarsshow in
Purmerend. Deze was georganiseerd door de 9 kunstzwemverenigingen
van Noord-Holland. Ons nummer heette "terug in de tijd" en
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was samengesteld uit diverse "oude" kunstzwemmuziekjes. Het was een
muziekstuk voor de hele ploeg, van klein tot groot deden eraan mee.
Het was een geslaagd stuk theater te water, zoals een krant schreef.

Op 11-12-13 februari 1994 waren de Nationale Jeugd-Kampioensch-
appen in Drachten. Daaraan deden vier meisjes mee op B niveau. Bian-
ca ter Horst werd 53e, Nicole v.d. Bosch 85e, Dagmar van Tol 89e en
van Sabrina is het niet meer bekend. Naar de voorrondes van de Natio-
nale Kampioenschappen gingen Nicole, Marina en Bianca Philipo. Op
de Nationale Kampioenschappen werd Nicole Dijkman met haar solo
25e en met techniek werd ze 71e. Nicole Dijkman heeft ook nog een
prestatiemedaille ontvangen. De problemen binnen onze afdeling heb-
ben de prestatie van Nicole helaas negatief beïnvloed.
In de door de kring N-Holland samengestelde ploeg zaten de volgende
meisjes van onze vereniging: Sabrina, Bianca t.H., Nicole, Dagmar,
Ingrid, Dana en Pita in kringploeg op B-niveau. In de Kringploeg op
A-niveau zitten Karina en Bianca Ph.
In juni hebben wij voor de ouders een geslaagde demonstratie gegeven.
Alle kinderen van klein tot groot konden aan hun familieleden en vrien-
den laten zien wat ze in het water konden presteren.
In de kringcompetitie waren we aan het eind van het seizoen op de 2e
plaats geëindigd.

Het seizoen 94/95 zijn we met een nieuwe werkgroep gestart bestaande
uit:
F. Knape - van der Pot - voorzitter-TO
E. Vollenga - vice-voorzitter-TO
P. Lommerse - secretariaat
J. Bleeker - penningmeester
H. Loerakker - beheer materiaal
B. Philipo - namens de meisjes
We zijn het seizoen gestart met de volgende trainers: Nicole
Dijkman; Han Dijkman en Kitty Ungureanu, met assistentie van de twee
ROAK-ers Francisca Knape en Ellen Vollenga. Nicole is helemaal
gestopt met zwemmen en is zich helemaal gaan richten op het trainen
van de oudste meisjes.
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In september 94 zijn we met 7 meisjes, 2 trainers, 3 (geleende) juryle-
den en 3 begeleiders naar Kortrijk in België geweest voor een internati-
onale wedstrijd. Ze hebben hun best gedaan, maar de belgische meisjes
waren op alle fronten (wat) beter. Het was een heel gezellig uitstapje,
zowel voor de meisjes als voor de trainers, juryleden als begeleiders.
We zijn meteen voor 1995 alweer uitgenodigd.
Na de NJK en NK hebben de volgende meisjes limieten gehaald voor de
NJK en NK in 1995: NJK C2-niveau: Annette, Femke en Thera;
B-niveau Dana: NK Karina en Bianca Ph. Thera had helaas haar 2e
limiet niet gehaald. Annette en Femke hebben in december eerst in de
voorronde moeten zwemmen en hebben dit allebei gehaald zodat ze in
februari 1995 naar de NJK mogen.

Een aantal ouders, zowel vaders als moeders, hebben eind 1994 een
cursus M gevolgd voor jurysecretariaat waarvoor zij allen met glans
geslaagd zijn.

Ter afsluiting van het jaar 1994 hebben we met alle meisjes (totaal 38),
trainers en werkgroepleden en nog enkele "hulp-ouders" een gezellige
kerstmaaltijd gehad.
                                       
Francisca Knape-van der Pot.

JAARVERSLAG CLUBHUIS 
WERKGROEP

Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest wat betreft de de klandizie
in het clubhuis. Er zijn flinke uitschieters geweest zoals het pinkster-
toernooi die de tijden van weleer (qua aantal bezoekers) evenaarden en
dat niet alleen 's avonds tijdens het feest, maar ook (en vooral!) overdag
omdat het toernooi in het Boerhaavebad werd
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gehouden. De frituur heeft dat weekend continu papat geproduceerd en
daarnaast zijn ook vele verse broodjes hamburgers bij hongerige poloërs
naar binnen gegleden. De kassa moest een paar keer per dag worden
geleegd om niet te veel uit te puilen! 
Ook het paastoernooi was weer gezellig druk en er is op één avond nog
nooit zoveel cola verkocht.
Het kerstfeest was een feestelijke afsluiting van het jaar. Dames 3 wordt
hartelijk bedankt voor het aanbrengen van de prachtige versiering.
Onder de bezielende leiding van Roos Verbruggen werd het plafond
versierd met vele slingers van crêpepapier. Als u goed kijkt ziet u de
kleuren, die ze hebben gebruikt nog op de vloer...
Huishoudelijk gezien is er reeds veel gebeurd in het clubhuis, maar een
aantal plannen zullen in het komende jaar nog uitgevoerd worden, zoals
een keukenblokje achter de bar, voor het afwassen van koffie- en thee-
kopjes.
De barbezetting bestaat momenteel uit een kleine groep enthousiaste
mensen, die elke week maar weer voor ons natje en droogje zorgen. De
Sendenbierbeker is voor hen allemaal en is uitgereikt op de barmede-
werkersavond die 14 februari is gehouden. Wanneer u als regelmatige
bezoeker van het clubhuis het ook eens achter de bar wilt proberen, kunt
u bij Marco Hendriks of Stefan Woolthuis terecht om u in te laten roos-
teren.
Het schoonhouden van het clubhuis is vooraleerst de taak van de gebrui-
kers van het het clubhuis, maar zaken zoals ramen lappen en de vloer in
de was zetten worden nu door Valentine Hermus gedaan. Dit bevalt zeer
goed maar duidelijk moet zijn dat het clubhuis ten alle tijden schoon
dient te worden achtergelaten. Het komt helaas nog te veel voor dat
kopjes niet worden afgewassen, tafels met kringen en vlekken worden
achtergelaten en consumptieverantwoordingen niet of nietvolledig wor-
den ingevuld. De werkgroep betreurt het dat hier altijd op teruggekomen
moet worden.
In het komende jaar willen we doorgaan met een extra biersoort uit de
fles. Momenteel is dit Hoegaarden, maar er zullen nog andere soorten
volgen.

De clubhuiswerkgroep
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De Senden-bokaal
Zondag 5 februari hebben we zwemwedstrijden. De juryvergadering
begint om half vijf dus de wedstrijden beginnen om vijf uur. Meestal
duren ze twee à twee en half uur. Dus zo tussen half acht en acht zijn
we wel weer thuis. Geen Studio sport vandaag. Maar helaas, we hebben
een programma met een 800 meter nummer met drie series. Als we om
ongeveer kwart voor acht klaar zijn schiet de voorzitter mij aan in het
clubhuis.
„Zou jij eens iets kunnen (willen) schrijven over de geschiedenis van de
Senden-beker”. Om kort te gaan, we kwamen om ongeveer half negen
thuis. En zodoende dus dit verhaal.
Wie wil praten over de geschiedenis van de Senden-beker moet eigen-
lijk praten over de geschiedenis van DWT. Meer dan 25 jaar speelde de
heer Senden een grote rol in deze geschiedenis. Eerst als secretaris maar
het overgrote deel van die tijd als voorzitter. Hij kende jong en oud.
Verbazingwekkend als je je bedenkt dat we in die tijd de grootste
zwemvereniging van nederland waren met meer dan 1600 leden. Ook
hebben we het over de periode waarin ons dames polo-team in de eerste
klasse uitkwam. Hoger bestond niet. 

Wat we nu hebben, hadden we toen ook, namelijk namen van families
die een rol spelen en speelden in DWT. Soms op sportief gebied, soms
op organisatorisch gebied en vaak een combinatie hiervan. Namen uit
die tijd, die mij nu te binnen schieten, zijn : Lablans, Mes, Roozekrans
en Turkenburg.
In de loop der jaren vond men bij DWT dat opvallende prestaties eens
per jaar wat extra aandacht verdienden. Om dat tot uitdrukking te breng-
en werden prestatiebekers uitgereikt tijdens de jaarvergadering. Eén aan
de dames en één aan de heren.
Na verloop van jaren groeide het besef dat prestaties zo verschillend
van aard konden zijn dat ze niet vergelijkbaar waren.
Zwemprestaties zijn te meten. Kijk hiervoor naar de gerealiseerde tij-
den. Simpel. Poloprestaties waren al iets lastiger te beoordelen maar
allerlei andere prestaties konden hier moeilijk mee worden
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vergeleken. Dus had DWT op een goed moment behoefte aan andere
prestatiebekers.
Toen op de bekers geen plaats meer was om meer namen te graveren
werd in het jubileumjaar 1981 (DWT bestond toen 50 jaar) besloten om
ze te vervangen door één beker. Een beker die door de heer Senden
beschikbaar was gesteld. Die beker werd geen prestatiebeker genoemd.
Nee, om onze oud-voorzitter te eren werd hij naar de heer Senden ver-
noemd. Beker was ons ook niet genoeg. Het moest "bokaal" zijn.

De SENDEN-BOKAAL dus.
Op deze bokaal komen de namen
van veel groepen binnen DWT
voor. Jubileumcommisie, Polo-
werkgroep en Zwemcommisie zijn
wat van die namen. Maar ook
kunstzwemmen en wedstrijdzwem-
men. Daarnaast prijken er ook na-
men op van personen zoals Jan Nij-
emanting, Corine Kalbfleisch en
Theo van Giezen, Linda van Em-
merik, Maaike Stam.
Jaar in, jaar uit staat het bestuur
voor de moeilijke taak de Senden-
bokaal toe te kennen. Moeilijk om-
dat gelukkig nog altijd veel mensen
zich met groot enthousiasme inzet-
ten voor DWT.
Hopelijk zal het bestuur nog vele
jaren slechts met de grootste moei-
te tot een keus kunnen komen.

Ruud Muylaert.
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Van de polocommissie.
Wedstrijdwijzigingen. LET OP!!
Hieronder volgen nogmaals de wedstrijdwijzigingen:

Van 18 maart naar 6 mei: Heren 2 - Rapido 3 19.30 aanvang 
Van 18 maart naar 11 maart: Heren Jeugd - VZV 18.00 aanvang
Van 11 maart naar 11 maart: Heren 5 - Noordkop 21.00 aanvang
Van 18 maart naar 4 maart: Heren 4 - VZV 18.45 aanvang
Van 18 maart 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!!

ACHTER HET TAFELTJE:
6 mei om 19.30 bij Heren 2: Ed, Manja en Sandra
11 maart om 18.00 bij Heren Jeugd: Johan Selles, Robin en Martijn
11 maart om 21.00 bij Heren 5: Robin en Martijn
4 maart om 18.00 bij Dames 1: Martijn, Marius en Leon
4 maart om 18.45 bij Heren 4: Martijn, Maaike
Op 4 maart worden er dus wél thuiswedstrijden gespeeld!

Op vrijdag 17 maart zal om 20.00 de wedstrijd van Heren 1 tegen De
Futen gespeeld worden in het Boerhaavebad (i.p.v. zaterdag 18 maart).
Kom dus allemaal kijken!! ACHTER HET TAFELTJE: Martijn, Niels
en Teun. 
De trainingen van de dames en de aspiranten vervallen dus op 17 maart.
kom in ieder geval wel kijken naar Heren 1!!

Uitslagen
Datum: 14 januari
Heren Jeugd - Aquarius: 7 - 6

Doelpunten: Thijs en Eddy 3; Rob 1
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Dames 1 - Nereus 3: 5 - 3
Doelpunten: Ebelien 3; Carola en  Anje 1

Dames 2 - Orkano'75: 11 - 0
Doelpunten: Anje en Anita 4; Myrella, Marjo en Jolande 1

Dames 3 - Nereus 4: 5 - 8
Doelpunten: Sandra 2; Karina, Bianca en Roselyn 1

Datum: 21 januari
Heren 2 - Nereus 4: 16 - 4

Doelpunten: Paul 5; Ronald 4; Ad en Michael 2; Arthur, Martijn en
Robin 1

Heren 3 - Alliance 4: 6 - 5
Doelpunten: Pim 3; Dick, Bert en Jeroen 1

Heren 4 - Nereus 6: 9 - 9
Doelpunten: Leon 6; Siep 2; Roel 1

Heren 5 - ZWV 4: 3 - 6
Doelpunten: Remon 2; Niels 1

Heren Jeugd - HPC: 5 - 5
Doelpunten: Thijs 2; Mike, Arnoud en Raymond 1

J Aspiranten - Noordkop: 12 - 4
Doelpunten: Sebastiaan 6; Raymond 4; Mike en Martin 1

Datum: 28 januari
Heren 1 - Sassenheim: 7 - 8

Doelpunten: Paul 3; Lodewijk 2; Hayo en Frank 1
3 x U20: Eddy en Marc

Heren 2 - Rapido 4: 11 - 7
Doelpunten: Arthur 4; Paul 3; Martijn 2; Ad en Andre 1

Heren 5 - De Ham 4: 8 - 8
Doelpunten: Remon 4; Peter en Niels 2; 
UMV: De BasisSchreeuwer

Dames 1 - ZWV2: 3 - 3
Doelpunten: Carola

Dames 2 - Dames 3: `18 - 2
Doelpunten Dames 2: Anje 7; Anita 5; Marjo 4; Manja en Myrella1. 
Doelpunten Dames 3: Sabine  en Bianca 1
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Datum: 4 februari
Heren 2 - Meerkoeten 2: 3 - 10

Doelpunten: Martijn, Marco en Arthur
Heren 4 - KZC 3: 4 - 8

Doelpunten: Leon 2; Daniël en Siep 1
Heren Jeugd - Nereus: 1 - 18

Doelpunt: Ed
UMV: Rob

J Aspiranten - Oude Veer: 11 - 7
Doelpunten: Sebastiaan, Martin, Raymond en Jeroen 2; Bas, Bart en
Chris 1

Dames 1 - KZC 2: 2 - 1
Doelpunten: Anje en Carola

Dames 3 - KZC 3: 3 - 8
Doelpunten: Ingrid, Bianca en Karina

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 21 januari
Heren 1 - IJsselduikers: 10 - 4
De WaterTrappers speelden in Vleuten een overtuigende partij. IJssel-
duikers werd door DWT compleet weggespeeld. De Haarlemmers
speelden pressing hele veld en hadden elke keer een overtalsituatie voor
het Vleutense doel. Door gehaast spel werd er te weinig gescoord. In het
laatste part schakelden de Haarlemmers over op zone-spel en daar had-
den de IJsselduikers helemaal geen antwoord op.

Datum: 28 januari
Heren 1 - Sassenheim: 7 - 8
De mannen van de WaterTrappers wisten in het begin van de strijd
koploper Sassenheim in de derde klasse B goed onder druk te zetten.
Mede door een mooi doelpunt van Frank Muylaert pakten de Haarlem-
mers een 3 - 1 voorsprong. In het tweede part startte DWT goed: 4 - 1.
Maar door onnodige uitsluitingen kon Sassenheim terugkomen en uitlo-
pen naar 4 - 7. Daarna kwam DWT goed terug. Eén puntje zou wel
verdiend zijn geweest in deze gelijkwaardige
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strijd. Maar Sassenheim nam daar geen genoegen mee en pakte de volle
winst. Paul Stricker scoorde drie maal.

Datum: 4 februari
Heren 1 - HPC: 9 - 12
De Heemsteedse PoloClub was uiteindelijk de sterkste in de streekderby
tegen de Haarlemse WaterTrappers. DWT nam aanvankelijk een 1 - 3
voorsprong op de gespannen Heemstedenaren. Maar HPC knokte met
actief waterpolo goed terug. DWT wisselde frequent en presste over het
hele veld. De thuisclub stelde daar een press-halve veld tegenover. Dat
bleek bijzonder effectief. In de tweede periode stond DWT nog met 4 -
5 voor. Met mooie en scherpe schoten keerde HPC het tij. De ploeg
boog de stand in het derde part om tot 10 - 7 en liep in het vierde part
uit naar 12 - 9. 

Datum: 11 februari
Heren 1 - Aquafit: 6 - 9
Kop in het HD: DWT VOERT PRESSING TOT IN PERFECTIE UIT.
De sterke eerste periode, waarin DWT een 1 - 4 voorsprong nam, was
de basis voor de zege van de Schalkwijkse vereniging. Aquafit kon door
de goede pressing van de initiatiefrijke Haarlemmers niet goed in hun
spel komen. In de aanval nam Marcel van Gemert het voortouw.
Jeugdkeeper Teun Weustink speelde een berepartij.

Agenda

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

April
14 Geen trainingen i.v.m. Goede Vrijdag.
16 en 17 Pasen en dus toernooi bij ZWV.

De teams die meedoen: Heren 1, Heren Rest, Heren Jeugd,
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aspiranten en een Dames-team (Dames 3 + aanvullingen).
Tegen die tijd hoor je meer.

16 en 17 Geen trainingen.
22 Laatste bondsweekend. 
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).

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.

Juli
7 Laatste maal balletje gooien.

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

Geen trainingen.
Wo 12, 19, 26 Start trainingen nieuwe seizoen. Buiten trainen in de

Houtvaart

Augustus
Wo 2 Buiten trainen
Vr 4 Buiten trainen
Wo 9 Buiten trainen
Vr 11 Buiten trainen
Wo 16 Buiten trainen
Vr 18 Buiten trainen
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Vanaf deze week worden de normale trainingen hervat.
Di 22 18.30 - 19.30 uur aspiranten training(half bad).

19.30 - 21.00 uur Heren, Heren Jeugd en Dames selectie
training.

Wo 23 22.00 - 23.00 uur Heren 3, 4 en 5.
Vr 25 19.30 - 20.00 uur aspiranten 

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

Zo 27 12.00 -13.30 uur Heren Jeugd, Dames 3 en aspiranten 
Laatste weekend augustus: DWT-weekend
September
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

Paastoernooi ZWV 16 en 17 april
De teams die meedoen: Heren 1, Heren Rest, Heren Jeugd, aspiranten
en een Dames-team (Dames 3 + aanvullingen). Tegen die tijd hoor je
meer van je aanvoerder. Doe je mee, dan kost je dit een tientje aan
toernooikosten. Dit tientje dien je vooraf te betalen, anders kan je niet
meedoen!! (aspiranten Hfl 5,-).

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. Neem een voorbeeld aan de

sponsors van vorig jaar (Levi's, Friet van Piet en loodgieters-
bedrijf 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!!
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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 polosters zijn in maart jarig:
Manja van Gaale D2 4 maart
Bianca van Rheenen D2 26 maart

Goals en 35-seconden klokken
Zoals je hebt gemerkt, zijn de goals gemaakt. De eerstvolgende keer dat
ze worden gesloopt, moeten we de kosten zelf betalen. Ga er dus niet
meer aan hangen!! Ook de 35-seconden klokken zijn (al na 2 jaar)
opgehangen. De eerste de beste die er een bal op keilt, mag de verbou-
wingskosten gaan betalen (en ook je eigen verbouwingskosten als wij
met je klaar zijn).

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.
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Kunstzwemwedstrijd,
op 7 januari 1995 in Katwijk.

Wij Yvonne Heling, Annette Knape, Esther Niehot, Thera Loerakker,
Chantal van Ruiten, Joyce Vollenga en Femke Zuidhoek, moesten op
11.00 uur in het clubhuis zijn om alvast onze haren te laten doen en om
ons op, te laten maken zodat we dat in Katwijk niet meer hoefden te
doen. Onze begeleiders en tevens chauffeurs waren dit keer Ellen Vol-
lenga en Francisca Knape. We dachten dat we op tijd weg waren ge-
gaan, maar toch waren we maar net op tijd. Omdat wij goed op de bord-
jes gekeken hebben in Katwijk kan mijn moeder het zwembad al heel
snel vinden. Daar moesten we heel snel opschieten, ze liepen al naar ons
te zoeken. Ik zelf moest al als 4e mijn solo zwemmen, dus moesten we
ons snel omkleden. Mijn solo ging best goed en ik kreeg nog een extra
applaus omdat ik jarig was.
Het was een interkringentoernooi waaraan een heleboel verenigingen
deelnamen. Er waren, geloof ik, 20 solo's en 19 duetten, dus we moes-
ten steeds heel lang wachten. Samen met Femke heb ik het duet ge-
zwommen. Als groep moesten we als één na de laatste. We hebben de
hele tijd op een koude vloer moeten zitten wachten tot we aan de beurt
waren. Wel hebben we ondertussen goed naar de andere zwemsters
gekeken en hebben voor Nicole (die helaas niet mee kon) een lange lijst
met aantekeningen gemaakt waarvan wij dachten dat het wel leuk en
nuttig zou zijn voor ons eigen groepsnummer of voor een nieuw groeps-
nummer.
Bijna mocht Yvonne niet meezwemmen want ze hadden vergeten haar
in het programma op te nemen. Gelukkig had Ellen dit tijdig ontdekt
zodat ze gelukkig alsnog mee mocht zwemmen. Om 18.00 uur konden
we eindelijk, moe maar voldaan, naar huis terug.

Annette Knape.
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Jarigen van de maand.
Maart Lentemaand.

Zo de winter gaat aan ons
voorbij en de lente staat
voor de deur. En wij
feliciteren deze maand :

Diana Niehot 01-03
Petra Snoeks 15-03
Martijn de Jong 30-03

Allen van HARTE ! ! ! !

Yvette Roozen.

DWT op toernooi
7 januari 1995

Net als je bekomen bent van het nieuwjaarsfeestgedruis, belt aanvoerder
Roel van Hal op of je zin hebt in een toernooi. Natuurlijk, tijd genoeg,
want de kompetitie moet nog beginnen. Het toernooi wordt georgani-
seerd door Rapido82 en gespeeld in de Planeet in Haarlem. Rapido
(DWR en Njord) bestaat 12,5 jaar maar eigenlijk al veel langer.
Op zaterdag avond 7 januari, de eerste dag van het toernooi, is het in de
Planeet gezellig druk. Naast de vele haarlemmers zijn er ook velen uit
onder andere Delft, Leiden, Utrecht, Kopenhagen enzovoort. Voor elke
ploeg van Rapido is er een poule van vier of vijf ploegen samengesteld,
dus elke ploeg speelt minstens drie wedstrijden. Speelduur 2 V 7 minu-
ten bruto.
DWT 4 is ingedeeld in een poule met ploeg, waarmee ze al heel wat lief
en leed hebben gedeeld (! ! !) : KZC 3, VZV 4 en Rapido 5.
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De opvallendste wedstrijd is die tussen KZC en VZV. Regelmatig gaat
een voorsprong verloren en neemt de andere ploeg het heft in handen.
Scoreverloop : 0-1, 2-1, 2-3, 4-3, 4-5, spannend tot het eind. Vzv heeft
weer eens veel kritiek op de scheidsrechter, die niet ziet wat zij zien.
Wat de scheidsrechter wel ziet en zij niet, daar wordt niet over gepraat.
Tweemaal hebben we een gastspeler laten meespelen : Hans Nolting,
een ex-trainer van DWT, en een speler van De Ham.
De laatste wedstrijd in onze poule is die tussen DWT en KZC. Om één
of andere duistere reden liggen er zes KZC-ers in het water. Een beetje
pech en we staan met 1-0 achter. KZC heeft hierna tot onze opluchting
gewoon zeven spelers. De score is nu vrij wisselend. We komen door
leon voor te staan, maar vervolgens weer achter. In de slotfase staan we
gelijk, waarna ik van George de bal krijg om op tijd het winnende doel-
punt te maken.
De beker met de stevige blauwe handgreep is voor ons.

Uitslagen :
Rapido 5 - KZC 3 4-3
VZV 4 - DWT 4 4-4
KZC 3 - VZV 4 4-5
DWT 4 - Rapido 5 5-4
VZV 4 - Rapido 5 5-4
KZC 3 - DWT 4 6-7

Eindstand :
1. DWT 4 5 punten
2. Rapido 5 4    „
3. VZV 4 3    „
4 KZC 3 0    „

Gé Luttikhuizen.
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Meerkamp zwemwedstrijd.

Op zondag 5 februari j.l. is in het Boerhaavebad de meerkamp zwem-
wedstrijd gehouden tussen DWT, HPC, ZPCH en KZC. De uitslagen
zijn als volgt:

50m vrij dames en heren
Maurice Knape 0.59.1 PR Ferry de Ruyter 0.43.6 PR 
Brian Vogel 0.56.5 PR Martin Niehot 0.32.3 PR
Sabrina Dessens 1.10.5 PR Chris Visser 0.33.3 PR
Marjolein Tuyn 0.44.2 PR Eric Veen 0.31.5 PR
Diana Niehot 0.48.0 PR Dennis v. Weel 0.30.0 PR

200m vlinder dames en heren
Danielle Kaptijn 3.07.9 PR Michiel Veen 2.49.0

200m wissel meisjes en jongens
Nicolette Knape 3.38.1 PR Frank de Jong 3.39.0 PR Dis

100m school dames en heren
Anette Knape 1.47.8 PR Ferry de Ruyter 2.04.4 PR
Fleur v.Dusseldorp 1.49.1 PR Michiel Veen 1.19.3 PR
Eveline v.Leeuwen 1.48.5 PR Martijn de Jong 1.19.8 PR
Petra Snoeks 1.40.4 PR Colin Liem 1.09.9    I
Corine Kalbfleisch 1.39.7 PR Maurice Knape 2.04.4 PR III
Gwenda vd.Veen 1.38.3 PR Sabrina Dessens 2.01.4 PR
Jennifer Bas 1.33.2 PR III Brian Vogel 2.09.2 Dis
Yvette Roozen 1.28.3 PR dis Diana Niehot 2.13.5 PR
Marianne de Jong 1.25.9 PR II Marjolein Tuyn 2.00.0 PR
Nicolette Knape 1.48.4 PR

800m vrij heren
Paul de Jong 11.45.0 Martin Niehot 11.14.4
Chris Visser 12.11.8 Dennis v.Weel 11.04.4
Eric Veen 10.23.6 PR



42 De Waterdroppels

100m rug dames en heren
Bianca Dessens 1.26.4 PR Leon Knape 1.39.3 PR
Yvette Roozen 1.32.1 Martijn vd.Weijden 1.24.0 PR
Willemijn v.Leeuwen 1.21.1 Casper Teeuwen 1.10.9 PR

Martijn de Jong 1.12.9

100m vrij dames en heren
Fleur v.Dusseldorp 1.32.8 PR Paul de Jong 1.10.5 PR
Corine Kalbfleisch 1.23.0 Casper Teeuwen 1.02.1 PR 
Danielle Kaptijn 1.16.2 Colin Liem 0.54.7 PR I
Marianne de Jong 1.07.9 PR I

200m wissel dames en heren
Anette Knape 3.24.0 PR Martijn vd.Weijden 3.09.0 PR III
Petra Snoeks 3.31.9 PR Leon Knape 3.26.6
Eveline v. Leeuwen 3.25.9 PR Gwenda vd. Veen 3.21.1
Jennifer Bas 3.28.3 Bianca Dessens 3.13.0
Willemijn v.Leeuwen 2.50.8 PR

4 x 50m wissel estafette dames
Willemijn v.Leeuwen Gwenda vd. Veen
Marianne de Jong Jennifer Bas
Danielle Kaptijn Eveline v. Leeuwen
Bianca Dessens 2.33.0 Anette Knape 2.51.9

4 x 50m wissel estafette heren
Casper Teeuwen Dennis v. Weel
Colin Liem Martin Niehot
Michiel Veen Eric Veen
Martijn de Jong 2.02.9 PR II Chris Visser 2.30.3 PR

De ploeg heeft in totaliteit 47 PR's verbroken en ik neem aan, dat onze
trainer mijnheer Lak hier best blij mee is, hoewel een aantal zwemmers
door harder en meer te trainen zeker hun tijden kunnen gaan verbeteren.
Ook een welkom aan 3 nieuwe zwemmers die in de ploeg zijn geko-
men, namelijk Brian Vogel, Ferry de Ruiter en Bianca Dessens. Wij
hopen, dat jullie je snel thuis voelen bij DWT en hard blijven trainen.
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NATIONALE WINTER
KAMPIOENSCHAPPEN

Op 11 en 12 februari heeft Colin Liem als enige zwemmer van DWT
meegedaan aan de winterkampioenschappen te Leiden. De uitslagen
zijn als volgt:

100m vrij 0.55.1
100m school 1.09.7

Op de 100m vrij zwom Colin in zijn serie de eerste 3 banen voorop.
Helaas kwam hij in de laatste baan enig energie te kort en eindigde als
2de. Van de 12 deelnemers werd Colin een respectabele 7de. Op de
100m school werd Colin in zijn serie ruim de 1ste en van zijn leeftijds-
groep uiteindelijk ook een 7de plaats. Trainer Orlando Lak weet wat
voor sleutelwerk hij aan Colin nog moet gaan verrichten voor de ko-
mende wedstrijden om zijn tijden te verbeteren. Mogelijk dat volgend
jaar meer zwemmers van DWT voor deze kampioenschappen kunnen
kwalificeren.

Bryan Liem.

Heren 2

Voordat ik over onze glorieuze wedstrijd tegen Rapido 4 begin wil ik
eerst nog even wat kwijt over onze promotie kansen.
In navolging op onze acties (die om toch maar niet te hoeven promove-
ren) zijn er andere teams, in onze competitie, die expres genoeg verlo-
ren hebben om ons in een penibele situatie te brengen. Wij staan na-
menlijk nu weer tweede en slechts één punt onder de eerste. Dit is een
zeer kwalijke zaak want nu maken wij weer een goede tot zeer goede
kans op promotie, en als wij iets niet leuk
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vinden is dat het wel* . Ik kan nu niet te veel uitwijden over de repre-
sailles tegen deze teams (Wij moeten tegenwoordig ernstig rekening
houden met sport spionage, want hoe anders wisten de andere teams dan
dat wij niet willen promoveren. Wij hebben al een verrader op het oog
(wee hem) maar we moeten eerst harde bewijzen vinden voordat we
hem, de onverlaat, kunnen elimineren) die wij in gedachten hadden,
maar ik kan er wel van zeggen dat deze teams ons op hun blote knieën
zullen danken als ze weer boven ons in de competitie staan. Maar ge-
noeg hierover.

Onze wedstrijd tegen het verraderlijke Rapido 4 begon voor ons niet zo
erg goed. We kwamen, door wat laffe schoten van Rapido, namenlijk op
een achterstand te staan. Nu zijn wij niet echt spelers die bij wat tegen-
slag meteen bij de pakken neer gaan zitten dus na wat felle en zeer goed
georganiseerde tegenaanvallen van ons, namen wij de wedstrijd weer in
eigen hand. En als wij wat in de hand hebben geven wij dat natuurlijk
nooit meer weg.
We waren nog wel zo sportief om Rapido het laatste schot van de wed-
strijd, met nog 3 seconden te spelen, te gunnen. En omdat we toch ruim
voor stonden hadden we Robin, onze doeldobber, ingefluisterd dat hij
dit laatste schot maar gewoon door moest laten.
En ook Robin is sportief.

Nu vraagd u zich waarschijnlijk af waarom wij moeite deden om deze
wedstrijd te winnen terwijl we toch ook alle moeite doen om niet te
hoeven promoveren. Nu dat komt hierdoor :
Verliezen van Rapido, daar beginnen wij niet aan.

Heren 2

* Noot van de redactie : Heren 2 speelt nu in de Reserve District I en ze kunnen promove-
ren naar Reserve Bond 2. Deze laatste competie speelt zich af in een aantal zeer ver
uiteengelegen plaatsen (voorbeeld : Eindhoven ; de reiskosten overschrijden dik de boete
die je moet betalen voor als je niet komt opdagen. Nu groeit het geld niet bij de heren 2
spelers op de rug dus is de keus makkelijk gemaakt) en dat maakt deze competitie nou niet
zo erg populair.
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Kandidaat bestuurslid
Je bent Margreet Vink en één van je beste vaardigheden is delegeren.
Zo komt het dat ik, André, nu met pen en papier bezig ben dit stukje
voor je te schrijven.
Je bent zeer kritisch.
Ik heb al vijf kantjes vol geschreven en dit is pas de derde zin die mag
blijven staan, tenminste.........
Je bent heel direct, neemt geen blad voor de mond en nu is het afgelo-
pen of je doet het verder zelf maar.
Ze is een gevoelig type ook.
Je moet de juiste snaar zien te raken.
Ze is ook eigenwijs, ja.
Had mij mijn gang laten gaan, dan had jij binnen de kortste keren voor-
zitter geweest, ik penningmeester en eind maart hadden we al op Cura-
cao gezeten.
Weet je wel wat voor weer het daar is.
Je bent oprecht, ja, misschien wel te oprecht. En wat maakt je nu zo'n
goede bestuurskandidaat bij een zwemvereniging? A-diploma. Alle
diploma's, is dat niet wat overdreven? Schrappen we, ik heb ook alleen
m'n A. Lesgeven, elementair. Wedstrijdzwemmen en waterpolo. Haar
naam word nog steeds genoemd in de meeste nederlandse zwembaden.
Jeugdcommissie. Zomerkampen, bestuurslid, een echt verenigingsmens.
Je bent niet eens lid! Ze hebben je gevraagd.
En je stelt je verkiesbaar. En je loopt te klagen dat we elkaar zo weinig
zien. Ja, ik ben altijd in het zwembad maar niet met bestuursvergade-
ringen.
Nee, moeten we weer oppas regelen, gedonder ook altijd.
Wie van ons gaat er nou naar de ledenvergadering? ? ?

André



46 De Waterdroppels

Klaverjassen.

Op 7 februari was er voor de zevende
keer, dit seizoen, een klaverjasavond.
De op die avond behaalde punten
aantallen zijn alsvolgd :

Stand zevende avond

1 Marius Bakker 4914
2 Tom Rohling 4834
3 Peter Samson 4794
4 Ko Zwaneveld 4775
5 Inneke Rohling 4711
6 Joop van Osch 4635
7 Cees Bergman 4552
8 Jonette Blom 4540
9 Nel Nijemanting 4534
10 Hans Korzelius 4421
11 Hennie Hooischuur 4388
12 Miriam Samson 4381
13 Leida Scholten 4355
14 Cory Bergman 4352
15 Jan Nijemanting 4175
16 Irene van Osch 4099
17 Marco van Houwelingen 4069
18 Karin Nijemanting 3972
19 Bas Blom 3940
20 Jan van Houwelingen 3752

Totaalstand

1 Marius Bakker 35695
2 Ineke Rohling 34463
3 Peter Samson 34205
4 Hennie Hooischuur 34016
5 Miriam Samson 32486
6 Bas Blom 32360
7 Jan Nijemanting 32025
8 Nel Nijemanting 31505
9 Joop van Osch 31357
10 Marco van Houwelingen 31356
11 Hans Korzelius 30831
12 Corry Bergman 30776
13 Irene van Osch 29124
14 Jan van Houwelingen 27353 6V
15 Jonette Blom 26314
16 Tom Rohling 25054
17 Ko Zwaneveld 24630 5V
18 Wim Roozen 23531
19 Leida Scholten 22565
20 Cees Bergman 22052
21 Nico Hooischuur 21709
22 Karin Nijemanting 20692
23 Annie Willemse 12792 3V
24 Piet Derkz 5105  1V
25 Mary van Houwelingen 4502

Jan Nijemanting
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Mag dat ?

Valentijnsdag, een dag van verzoening. Maar ook een gewone dinsdag
waarop je moet trainen.
Na een harde training wil je gewoon lekker even relaxed kunnen
douchen. Sta je lekker net 1 minuutje onder een lekker warme douche,
komen er weer twee van die zeurende huisvrouwtjes de douche binnen.
 Jeetje, het lijkt hier wel het land van maas en waal. Hierna waggelden
ze naar de badjuf, die toch al nooit in een bijster goed humeur is, om te
zeggen wat er allemaal wel niet aan de hand was, hierbij ons beschuldi-
gend van dingen die wij zeker niet gepleegd hadden. De badjuf, toch al
niet onze beste vriendin, geloofde hen meteen.
De huisvrouwen hadden ook al meteen voor eigen rechter gespeeld en
een sanctie bedacht.
Dir ging ongeveer zo :
Huisvrouw 1 tegen badjuf : Als ik bad-
juf was dan zou ik lekker de douche
uitzetten.
Huisvrouw 2 : Ja, die rotjongens.
Badjuf : Ok, dat zal ik doen.
En zo gebeurde het dat wij, poeslieve
waterpoloërtjes, met de shampo in de
haren en op de grond, onder de douche
stonden en de douche opeens uitviel.
De huisvrouwtjes begonnen heel ge-
meen te lachen en wij stroopten de
mouwen van onze zwembroeken op en
zorgden voor windkracht 10.

Afzender TEARS*

*namen bij de redaktie bekend.



48 De Waterdroppels

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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