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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.
Op 16 april heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. Voor
alle leden die er niet bij aanwezig zijn geweest (en dat waren er helaas
velen) heb ik deze 'voorzet van de voorzitter' gereserveerd om kennis te
nemen van een zo goed als volledige integrale versie van mijn openings
toespraak. Daar gaat ie dan!

Dames en heren! Het is alreeds voor de 64e keer dat leden van de
zwemvereniging 'De Watertrappers' de gang naar een clubhuis hebben
gemaakt voor het bijwonen van de jaarvergadering. Hoewel denk ik
nimmer druk bezocht, mag deze jaarlijkse bijeenkomst zich verheugen
op de belangstelling van een vaste kern van trouwe (DWT een goed hart
toedragende) leden. U vormt hierop geen uitzondering.

Bij het maken van de openingsrede voor deze jaarvergadering, heb ik
mij la- ten leiden door memorabele gebeurtenissen in het afgelopen
verenigingsjaar. Hoewel wat als memorabel gezien mag worden steeds
meer van hetzelfde lijkt. Begrijp me goed, daar is niets mis mee. Per
slot van rekening moet het bestuur besturen, werkgroepen activiteiten
organiseren, trainers training geven en zwemmers hun wedstrijden
afwerken. En dan denk ik dat niet slechts de resultaten van deze
collectieve inspanningen memorabel zijn, maar dat met name de wijze
waarop onderlinge interacties van alle bij DWT-activiteiten betrokkenen
gestalte krijgen, het vermelden waard zijn.

Daarmee kan namelijk gescoord worden! Dat is in hoge mate bepalend
voor de plaats die je op de lokale sportieve kaart inneemt! Noem het
maar bewust kiezen voor het aanwenden en doorgeven van sociaal
gedrag op het terrein van de sport. Een onderlinge respectvolle
benadering krijgt ook naar buiten toe meer glans dan een behaald
kampioenschap. Het is echter duidelijk dat er binnen
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DWT ten aanzien van voornoemd gegeven zo nu en dan een scheve
schaats wordt gereden, waarbij in het afgelopen jaar van een absoluut
dieptepunt gesproken mag worden. Uit dieptepunten valt gelukkig ook
lering te trekken, opdat we daar in de toekomst van gevrijwaard zullen
blijven,

DWT is toch een vereniging met een eigen gezicht, waarbij gezelligheid
en het bereiken van opvallende sportieve resultaten wonderwel samen
kunnen gaan, Wekelijks ervaar ik dat velen intens plezier beleven aan
hun sportieve activiteiten, De leszwemmertjes die onder het toeziend
oog van menig familielid leert het hoofd boven water te houden, de
wedstrijdzwemmer die kilometervretend de strijd met de klok in zijn
voordeel denkt te beslissen, de poloër die met zijn maten al spartelend
de ene na de andere tegenstander aan zijn zegekar denkt te binden en de
kunstzwemmer die zich in allerlei bochten wringend het water haar wil
poogt op te leggen, zij allen hebben een ding gemeen en dat is lol in hun
sport beleven en daar min of meer bewust DWT voor uitkiezen om daar
gestalte aan te kunnen geven. Zo gaat dat blijkbaar al 64-jaar en het zij
te hopen dat dit nog vele ja- ren zo door mag gaan.

Het is ook te hopen dat er uit de vereniging voldoende vrijwilligers
gerecruteerd kunnen worden om de toekomst van DWT veilig te stellen.
Het moeizame gezoek naar (voldoende) kandidaat-bestuursleden lijkt
een teken aan de wand. Toch ben ik er desondanks van overtuigt dat er
altijd wel weer leden te vinden zijn die hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van DWT kennen om de opengevallen plaatsen (waar nodig)
op te vullen. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor alle
vrijwilligers die zich tot op heden hebben ingezet voor de
zwemvereniging die de Watertrappers
heet!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Kunstzwemmen.

Allereerst een belangrijk besluit dat na rijp
beraad is genomen: Per ingang van direct gaat
er zes weken voorafgaande aan belangrijke
wedstrijden zoals (voorronden) NJK, NK en
kringkampioenschappen niemand meer:
-gymen
-dansen (ook geen kerstgala's)
-berg beklimmen
-diepzeeduiken
-wintersporten
-schaatsen
-andere gevaarlijke dingen doen

NJK

Helaas gold bovenstaande maatregel nog niet voor de NJK van dit jaar
en Annette is dan ook gevallen tijdens de laatste gymles voor de NJK.
Hierdoor liep zij in Amersfoort met een arm van oksel tot pols in het
gips. Iedereen vond haar heel zielig, maar dat levert helaas geen punten
op (wel een poppetje) en bovendien werd haar humeur er ook niet beter
op. Gelukkig mag Annette nog twee jaar in dezelfde categorie
meezwemmen, dus volgend jaar gaan we het weer proberen.
Dana en Femke verschenen gelukkig wel ongeschonden aan de start.
Dana moest op vrijdagavond zwemmen. Met 51.810 werd ze 94e van de
112 deelneemsters onder 15 jaar. Overigens heb ik in de krant gelezen
dat Dana veel moeite heeft om op tijd haar bed uit te komen voor de
ochtend(!!!!!)training van 1 uur 's middags op zaterdag. Elders in dit
clubblad een verslag van Dana over de NJK (heeft ze beloofd).
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Femke moest de volgende dag zwemmen en zwom met 48.857 een
persoonlijk record. Ze werd 108 van de 120 deelneemsters onder 13
jaar. Gelukkig wordt Femke heel stil als ze zenuwachtig is, dus van
Femke hebben we niet veel last gehad.

Voorronde NK
In tegenstelling tot de NJK, die in Amersfoort in een groot en diep bad
werden gehouden, voldeed het zwembad voor de voorronde van de
Nationale Kampioenschappen nog niet aan de minimale eisen. Het bad
in Hengelo was slechts  twee meter diep. Als je verticaal weg moet
zakken met je handen boven je hoofd is dit toch wel lastig, vooral
omdat je een strafpunt krijgt als je van de bodem gebruikt maakt.
Bovendien was het water heel koud, wat ook niet echt aangenaam is.
Door de KNZB was een plattegrond van Hengelo gestuurd met  een
routebeschrijving naar het zwembad erbij. Volgens de routebeschrijving
moest je doorrijden tot het eind van de A1 en dan rechtsafslaan. De A1
is ondertussen echter doorgetrokken en als je doorrijdt tot het einde kom
je waarschijnlijk ergens in Polen of nog verder uit. Er waren wel
mensen die het hebben geprobeerd, maar die zijn maar omgekeerd toen
ze Duitsland in zicht kregen.
Aan de wedstrijd deden 133 deelneemsters mee. Om door te mogen
naar de NK moest je 62.50 halen. Helaas is dit Karina en Bianca (die
nog steeds niet geheel van het kerstgala is hersteld) niet gelukt. Karina
haalde 57.502, Bianca 53.315. De andere deelneemsters uit kring
Noord-Holland haalden ook niet genoeg punten, ook degene die al jaren
naar de NK mogen, dus we zullen ons hier maar niet al te druk om
maken.

Nicole.
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N.K. Sprintkampioenschappen
1995

Op 25 en 26 februari 1995 zijn in Emmen
de N.K. sprintkampioenschappen
zwemmen gehouden. Colin Liem wist
zich, als enige deelnemer van DWT, voor
deze wedstrijden te kwalificeren en was
teleurgesteld dat andere zwemmers zich niet konden bijvoegen, waar-
door een groep van DWT mee kon doen. De uitslagen zijn als volgt:

50 m vrij 26.04 sec 
50 m school 31.96 sec. PR

Op de 50m vrij kon Colin niet echt met de groep meekomen.
Waarschijnlijk was 5 uur in de ochtend voor hem toch iets te vroeg om
uit bed te komen voor het vertrek naar Emmen. Op deze slag werd hij
26ste van zijn leeftijdsgroep.

De 50 school ging het Colin beter af en werd hij elfde van zijn
leeftijdsgroep, waarbij hij zijn eigen PR ook verbeterde.

Trainer Orlando Lak heeft Colin tijdens de wedstrijden begeleidt. Ook
hij hoopt, dat meer zwemmers volgend jaar voor deze wedstrijd zich
weten te kwalificeren.

Meerkamp zwemwedstrijd.

Op zondag 12 maart is in het zwembad Groenendaal te Heemstede de
meerkamp wedstrijd gehouden tussen DWT, HPC, AZPC en KZC.  De
uitslagen zijn als volgt:
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100m rugslag dames en heren
W. v. Leeuwen 1.20.9 PR M. de Jong 1.10.1 PR
D. Kaptijn 1.22.4 PR Colin Liem 1.09.2 II
M de Jong 1.26.4 M vd. Weijden 1.24.6
F v Dusseldorp 1.44.6 PR Dennis v. Weel 1.12.9 DIS
Bianca Dessens 1.30.7 Leon Knape 1.38.6 PR
Jennifer Bas 1.26.6 PR Rene Soomer 1.20.5 PR
Yvette Roozen 1.22.3 PR F de Ruijter 1.42.3 DIS
G vd Veen 1.31.6 PR Casper Teeuwen 1.12.2

100m school dames en heren
S Dessens 1.58.6 PR III Maurice Knape 2.15.9  III
M de Jong 1.31.0 F de Ruijter 2.05.9
F v Dusseldorp 1.50.7 Colin Liem 1.10.0  I
Jennifer Bas 1.35.0 M de Jong 1.19.6 PR
Yvette Roozen 1.30.7 PR Leon Knape 1.42.0
G vd Veen 1.41.2 Dennis v Weel 1.31.5
C Kalbfleisch 1.40.1 Rene Soomer 1.34.1 DIS
Martin Niehot 1.34.3 PR
M vd Weijden 1.39.6
Eric Veen 1.33.0 PR
Casper Teeuwen 1.22.1 PR

800m vrij dames
W v Leeuwen 11.05.3 PR D Kaptijn 11.50.1 PR
B Dessens 12.52.3 PR C Kalbfleisch 14.09.0 PR

1500m vrij heren
Martin Niehot 20.35.3 PR Eric Veen 19.36.6 PR II

3de Zwemcompetitie

Op zondag 5 maart j.l. is de 3de zwemcompetitie in het Boerhaavebad
gehouden. Welkom in de DWT wedstrijdploeg zijn Rene
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Soomers en Sabrina Dessens. De uitslagen zijn als volgt:

4x50m estafette jongens
Colin Liem Eric Veen
Michiel Veen Chris Visser
Casper Teeuwen Martin Niehot
Martijn de Jong 1.48.2 PR II Dennis v. Weel 2.06.9 PR III

50m vrij heren en dames
Leon Knape 0.38.6 PR Chris Visser 0.31.4 PR
Rene Soomer 0.30.7 PR M. de Jong 0.28.7 PR
Ramon Overveld 0.28.3 M.vd. Weijden 0.33.2 PR
M. Niehot 0.32.2 PR Rene Soomer 0.35.1
Dennis v. Weel 0.29.7 PR I Petra Snoeks 0.38.8 PR
G vd. Veen 0.37.1 Yvette Roozen 0.34.4 III

100m vlinder dames en heren
D. Kaptijn 1.21.2 PR Sabine Roozen 1.27.5
Casper Teeuwen 1.20.2 PR Eric Veen 1.26.3
M. vd. Weijden 1.38.3 PR

200m wissel dames en heren
Casper Teeuwen 2.38.7 PR Yvette Roozen 3.01.5 PR
Michiel Veen 1.27.5 PR II D. Kaptijn 3.02.6
Colin Liem 2.22.2 I W.v. Leeuwen 2.55.5 III

200m vrij dames en heren
W. v. Leeuwen 2.33.4 PR Chris Visser 2.40.3 PR
M.de Jong 2.47.8 Eric Veen 2.29.7 PR
Sabine Roozen 2.33.9 M.de Jong 2.27.4
Michiel Veen 2.13.5 PR Colin Liem 2.04.8 I

100m rug jongens
Leon Knape 1.39.4 Martin Niehot 1.27.7 PR
M.vd. Weijden 1.26.5 Dennis v. Weel 1.15.4 PR III
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100m school dames en heren
F.v.Dusseldorp 1.48.3 PR Petra Snoeks 1.40.4
G. vd.Veen 1.38.3 PRIII Jennifer Bas 1.33.3 II
Yvette Roozen  1.36.1 Chris Visser 1.36.4
Casper Teeuwen 1.22.0 PR II Martin Niehot 1.33.6 PR

200m rug heren
Dennis v.Weel  2.41.5 PR M. de Jong 2.41.5 PR
Michiel Veen 2.29.6 PR Colin Liem 2.26.4 II

100m vrij dames
F.v.Dusseldorp 1.32.4 PR W.v.Leeuwen 1.10.2
Sabine Roozen 1.12.5 M de Jong 1.12.3
Petra Snoeks 1.28.4 III Jennifer Bas 1.22.1 PR
G vd. Veen 1.20.4 PR

4 x 50m wissel estafette heren
Casper Teeuwen Dennis v. Weel
Colin Liem M. de Jong
Michiel Veen Eric Veen
R. Overveld 2.02.9 M Niehot 2.33.3

4 x 100m wissel dames
W.v. Leeuwen Bianca Dessen
M de Jong Yvette Roozen
D. Kaptijn Petra Snoeks
Sabine Roozen 5.42.2 III Jennifer Bas 6.14.2

100m school jongens en meisjes
A. Knape 1.53.0 E. v. Leeuwen 1.45.7 PR III
P. de Jong 1.38.9 N. Knape 1.50.5 III
S. Dessens 1.56.4 III Diana Niehot 2.11.9 PR
Marjolein Tuyn 1.59.2 F. de Jong 1.50.2 II
B. Vogel 2.08.8 PR M. Knape 2.04.7
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100m vrij jongens en meisjes
A. Knape 1.26.8 PR E. v. Leeuwen 1.26.6 PR II
P. de Jong 1.12.4 I F. de Jong 1.39.4
M. Knape 2.20.7 PR B. Vogel 2.08.4 PR
N. Knape 1.42.6 S. Dessens 2.48.0 PR
Diana Niehot 2.01.0 M. Tuijn 1.49.8 PR

Briam Liem.

18 maart.
Vandaag is het dan zover.
Weer een groep afzwemmers. En onze zoon zit er ook bij !

2Na 2 /  jaar (3 koude winters) zwemles op zaterdagochtend van 8.00 tot1

9.00 uur.
Als ik weer om half acht op m'n fietsje stapte vond ik mezelf vaak
zielig, maar je moet wat overhebben voor je kind.
Vaak dacht ik dan aan al die vrijwilligers die les gaven.
Ook vroeg uit de veren, onder andere voor ons kind.
Daarvoor mijn bewondering !
Bedankt.

Een leszwemmoeder,
Marijke Michels.
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Van de polocom-
missie.

Uitslagen
Datum: 18 februari
Heren 1 - ZWV: 6 - 5

Doelpunten: Frank en Hayo 2; Marc en Paul 1
Heren 2 - SPY 2: 9 - 5

Doelpunten: Paul, Rob en Arthur 2; Marco, Ronald en Ad 1 
3 x U20: Andre

Heren 3 - NVA\HHC 2: 2 - 7
Doelpunten: Jurgen en Jeroen

Dames 2 - Zwepho 1: 8 - 0
Doelpunten: Katja 4; Jolande 2; Anita en Manja 1

Dames 3 - ZWV 3: 8 - 8
Doelpunten: Sabine 3; Sandra 2; Karina, Bianca en Roselyn 1

Datum: 25 februari
Heren 3 - VZV 3: 5 - 4

Doelpunten: Jurgen, Pim, Bert, Herman en Johan allen 1
Heren 4 - De Ham 6: 7 - 6

Doelpunten: Leon 4; Gé, Siep en George 1
Heren Jeugd - De Ham: 7 - 3

Doelpunten: Ed 4; Patrick en The Weustink Brothers 1 

Datum: 4 maart
Heren 4 - VZV 4: 3 - 12

Doelpunten: Leon 2; Steven 1
Heren Jeugd - HHwaard: 2 - 16

Doelpunten: Rob en Thijs
3 x U20: Arnoud

Dames 1 - VZV 1: 2 -3
Doelpunten: Martine en Katja
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Datum: 11 maart
Heren Jeugd - VZV: 6 - 10

Doelpunten: Thijs 4; Daniël en Arnoud 1
Heren 3 - DAW 3: 4 - 5

Doelpunten: Dick, Jeroen vE, Jeroen M en Herman 1 
Heren 4 - Noordkop 3: 10 - 6

Doelpunten: Daniël 4; Lex 2; Siep, Patrick, Henk en Gé 1
Heren 5 - Noordkop 2: 7 - 4

Doelpunten: Jeroen 2; Rene, Ramon, Niels, Stefan en  Rob 1; 
Dames 2 - ZWV 3: 7 - 3

Doelpunten: Anje 5; Katja enb Myrella 1

Wedstrijdwijzigingen. LET OP!!
Hieronder volgen nogmaals de wedstrijdwijzigingen:

Van 18 maart naar 6 mei: Heren 2 - Rapido 3 19.30 aanvang 
Achter het tafeltje op 6 mei om 19.30 bij Heren 2: Ed, Manja en Sandra

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 18 februari: DWT - ZWV: 6 - 5
Een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft van de strijd kon
DWT met een zwakke pressing een geringe voorsprong nemen tegen de
Zaanse WaterVrienden. De WaterTrappers miste veel opgelegde kansen
en kreeg veel onnodige uitsluitingen. Door meer initiatief te tonen
liepen de Haarlemmers in de derde periode uit naar 6 - 3. Daarmee was
de wedstrijd gelopen. In het laatste part scoorde ZWV nog tweemaal.
Maar de Haarlemse verdediging hield het doel verder goed dicht,
waardoor uiteindelijk met 6 - 5 gewonnen werd.

Datum: 4 maart: DWT - Wilskracht:
Wilskracht - DWT: 6 - 4
De WaterTrappers liepen tegen een blamerende nederlaag op bij het
Utrechtse Wilskracht. In de eerste periode keken de Haarlemmers al
tegen een 5 - 0 achterstand aan. Ook in het tweede en derde
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HAAIEN HOUDEND WATERPOLO

part kon DWT niet meer in zijn spel komen. Van de negen man-meer-
situaties werd er geen één benut. DWT speelde meer tegen zichzelf dan
tegen de tegenstander. Alleen Alex Claus was goed op dreef, maar hij
kon de kar niet trekken.

Datum: 11 maart: DWT - Alkemade:
Kop in het HD: LAAGSTAANDE ZON SPEELT DWT PARTEN 
TEGEN TAAI ALKEMADE (Schijnt'íe een keer, is het weer niet
goed... -red.-)
Alkemade - DWT: 9 - 9
DWT kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Alkemade. In het
eerste kwart keken de Haarlemmers al snel tegen een 4 - 1 achterstand
aan. Vooral de laagstaande zon speelde de DWT-ers parten. In de
tweede periode kwamen de bezoekers knap terug en in de derde periode
namen ze zelfs een voorsprong van 6 - 5. Van veel krachtsverschil was
hierna geen sprake meer. DWT behield lange tijd een krappe
voorsprong, maar moest in de laatste minuut toch de gelijkmaker 
toestaan. Paul Stricker en Hayo Stam scoorden beiden vier keer.
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Agenda
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,
Aspiranten en een Dames-team (Dames 3 + aanvullingen). Tegen die
tijd hoor je meer. 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,-).
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
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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
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,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

Standen tot en met 5 februari
Dit is de verkorte versie van de standen van de District- en Kringteams.
In het clubhuis hangen alle uitslagen en volledige standen!!
Heren 2 2de 13 - 18 115 - 89
Heren 3 6de 13 - 11 74 -76
Heren 4 6de 12 - 11 102 - 80
Heren 5 5de 12 - 14 92 -60
Heren Jeugd 8ste 13 - 9 66 - 133
Asp Jongens 1ste 3 - 4 27 - 17
Dames 1 8ste 13 - 11 56 - 68
Dames 2 1ste 12 - 21 129 - 31
Dames 3 10de 13 - 2 49 - 152



De Waterdroppels16

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
bestaat 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 lood-
gietersbedrijf 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
advertentie 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!!
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Verjaardagen
De volgende poloërs\polosters zijn in april jarig:
Robin Groenendijk H2 2 april 26
Luc Zandvliet H2 5 april 32
Jolande Gerritsen D2 5 april 32
Marius Bakker H4 6 april 47
Martin Belles AJ 6 april 16 
Hayo Stam H1 7 april 23
Henk Verver H4 10 april 47
Martin Nihot AJ 16 april 13 
Thijs Weustink HJ 18 april 18
Ruud Muylaert H4 19 april 61
Anje Wattel D2 20 april 33
Roselijn Verbruggen D3 20 april 18
Marjo Nijssen D2 26 april 32
Katja Botman D2 29 april 33

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
verbouwingskosten gaan betalen (en ook je eigen verbouwingskosten
als wij met je klaar zijn).

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.
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De heer en mevrouw Faber-Evers
hebben het genopegen u kennis te
geven van het voorgenomen huwelijk
van hun dochter

  Cathérine Marina

met de heer Frédéric Bourcier.

Het huwelijk zal worden voltrokken in de gemeente Dwingeloo.
Kerkelijke bevestiging vindt plaats op zaterdag 6 mei 1995 om 16.00
uur in de Ned. Hervormde Kerk ter plaatse. Uw aanwezigheid hierbij
zal zeer op prijs worden gesteld.

Gelegenheid tot gelukwensen na
afloop van de dienst in hotel-
restaurant "De Brink", Brink 30-
31 te Dwingeloo van 17.00 uur
tot 18.30 uur.

Om Inge een blijvende
herinnering aan haar
Nederlandse familie en vrienden
mee te geven naar haar franse
toekomst, vragen wij uw
medewerking bij het
samenstellen van een
"verzamelwerk".
Zou u, overigens vrijblijvend, op
een stevig blad papier A4
formaat "iets" willen fabriceren
in relatie tot Inge en/of Fred?
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Wij denken aan: gebeurtenissen uit het verleden, feiten en ludieke
verzinsels, wensen voor de toekomst, foto's, gedichten, tekeningen,
collages en wat dies meer zij.
Zo mogelijk uw "kunstwerk" tevoren inzenden aan Boterveen 7, 7991-
PV te Dwingeloo. Indien echter uw inspiratie op het laatste moment is
gekomen, dan gaarne inleveren op de trouwdag zelf.

De ouders van de bruid.

Een nadere kennismaking met
Dames 3.

U hebt, als trouwe lezer van 'de Waterdroppels', vast al vaker stukjes gelezen
over dames 3. Als dat zo is dan weet U ook dat het dames drie team een heel
jong team is met daarin dames die niet ouder zijn dan 18 jaar. ( De
gemiddelde leeftijd is zelfs pas iets meer dan 15 jaar.) Het zijn dus net geen
meisjes-Aspiranten meer.
Het is daarom in mijn ogen extra knap dat ze het in hun eerste seizoen gelijk
al heel aardig doen. Er worden zelfs wedstrijden gewonnen! En dat terwijl de
meeste meiden in september nog amper een bal konden gooien!
Ik ben dus als trainer ook erg trots op mijn meiden.
Zeker na zo'n wedstrijd als op 18 Februari tegen ZWV 3. In December werd
er uit in Zaandam nog met 13-1 van die ploeg verloren. Maar in eigen bad
lieten de dames hun vooruitgang even duidelijk zien en dit resulteerde in een
gelijkspel: 8-8.
Er is dus een duidelijke stijgende lijn te zien!
Maar het is ook heel gezellig in dames 3, want in December hebben ze nog
met z'n allen Sinterklaas gevierd, en aan het eind van het
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seizoen gaan ze met z'n allen uit eten van het per wedstrijd gespaarde geld.
Dames 3 is dus heel goed op weg!

Marjolijn.

Wilt U een keer naar Dames 3 komen kijken dan kan dat op :
1  April om 19.30 in het Boerhaavebad tegen ZWV 4.
22 April om 18.45 in het Boerhaavebad tegen NVA-HHC 4.

En dames 3 speelt natuurlijk ook op ons Pinkstertoernooi in het
Boerhaavebad op 4 en 5 Juni.

Dames 3 :
vlnr, boven: Marjolijn (trainer), Bianca, Karina, Mariska.
vlnr, midden: Liane, Sabine, Fokkelina, Sandra.
vlnr, onder: Roselijn, Ingrid, Dana en Marianne.
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Uitnodiging
Ben je een meisje

tussen de 10 en 18 jaar,
en lijkt waterpolo

jou een leuke sport ?
Kom dan eens meedoen

met een training van
DAMES 3 !

Trainingstijden :
vrijdag 19.45-20.45

in het Boerhaavebad,
zondag 13.30-15.00

in de Planeet.

Voor informatie:023-272798
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Jarigen van de maand:

APRIL-GRASMAAND
In deze maand van het jaar
feliciteren wij :

Martin Niehot 16-04
Yvette Roozen 28-04

Beiden Gefeliciteerd ! ! ! !

Yvette Roozen.

Hoe en wat met de jeugd.

Hoe gaat en staat het eigenlijk met de jeugd van DWT ????
Nou dat zullen wij eens even piekfijn uit gaan leggen.
Nadat Rob G. en Fokkelina W. elkaar zo'n 8 jaar geleden ontmoeten, is het er
nu eindelijk van gekomen : De LIEFDE ! ! !
Goed gedaan en gefeli !
Natuurlijk jammer voor anderen maar er zijn nog genoeg andere leuke
jongens en meisjes. Wij noemen geen namen.
Jammer genoeg is er nog steeds onenigheid tussen Rob en Patrick. Wanneer
houdt dat nou eens op, dan is er eindelijk geen gekloot meer met de bardienst.
Verder zijn Daniël en Thijs nog steeds op de slooptoer. Alles wat los en vast
zit is niet veilig. Ook niet de douches en afvoer in het Boerhaavebad.
Marco S. eet nog steeds pizza's en spaghetti à la italiano.
Martin en Bart drinken nog steeds BIER. Zuiplappen !!!!
Kortom het gaat goed met de jeugd.
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Oh ja, op 25 maart was dat fantastische feest, georganiseerd door Karine,
Dana en Roselijn. Ga zo door meiden en we hopen dat er nog veel zullen
volgen. 
Verder zijn er ook nog een paar nieuwe aspirantjes, gezellig !
En verder wil Eric dat er hard getraind wordt dus geen smoesjes over katers
want die hebben wij niet.
Lekker geslapen hè Normen ! ! !

See you.

Rehabilitatie. 19 maart 1995.

Wij zijn een groep geschrokken leden van deze vereniging. Wij volgen alles
altijd kritisch. U komt ons regelmatig tegen, wandelend op de gang. Wij
hebben zo onze informatiebronnen, in alle geledingen van de vereniging.
Maar dan ook alle. En niet iedereen is op de hoogte van ons bestaan. Zo kan
het bijvoorbeeld gebeuren dat er plotsklaps 25.000 gulden bij de stichting is
verdwenen. Dat geld hadden wij nodig voor ons onderzoek. Dat lijkt veel
geld voor een onderzoek, maar wij doen het dan ook grondig. Dubbelblind!
Dubbelblind wil zeggen dat wij niet weten wat we nu precies onderzoeken, en
dat u dat ook niet weet. Vandaar dat het ook zo'n duur onderzoek is.

Allereerst hebben wij, tijdens een diner, op een rij gezet, waar we van
geschrokken zijn, hoe te onderzoeken en hoe tot rehabilitatie te komen, want
daar begon het allemaal om.
Ook het diner was in stijl, dubbelblind. En de schadepost bij de stichting is
opgelopen naar 30.000 gulden.
Geschrokken zijn wij door enerzijds een brief van de voorzitter,
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anderzijds door de uitreiking van de Sendenbeker aan de 'Onderzoeks-
commissie'. Foute boel dus, hier is iets mis. Smeergeld-affaires zijn aan de
orde van de dag, nu ook al bij onze zwemvereniging.
Wij spreken vanaf nu, hangende het onderzoek, dus niet meer van de
Sendenbeker, voortaan noemen wij dit de Doofpot. De begeleidende brief
was wat dat betreft wel duidelijk: KOPPEN DICHT !!
Daarom gaan wij voorzichtig te werk. Ja, dubbelblind, terwijl blind
gebruikelijk blijkt.

Onze opdracht is rehabilitatie. Klinkt bekend, maar van enige overeenkomst
met eerdere zaken is nauwelijks sprake. Wij zijn van mening dat de
Sendenbeker dit jaar per ongeluk, daar gaan we maar vanuit, in verkeerde
handen gevallen is. Om met de deur in huis te vallen, hij behoort toe aan
Heren 2. Ons dubbelblind onderzoek heeft als doel eerherstel van onze
kampioenen, Heren 2 dus.
Voor ons onderzoek roepen wij een commissie in het leven, bestaande uit
enkele onafhankelijke Heren 2-spelers, een onpartijdige rechercheur van
binnen de vereniging, zo mogelijk niet uit Heren 2 en iemand die kan
beschikken over gelden uit de stichting, indien mogelijk ook spelend in Heren
2. Opdracht van de commissie is eerherstel van Heren 2. Het onderzoek moet
zo mogelijk dubbelblind en uitsluitend binnen Heren 2 te geschieden.
 
Onderzoek maakt duidelijk dat  de vroegere Sendenbeker is ontstaan uit een
samenvoeging van de voormalige prestatiebeker en een glimmende
koffiebeker. 
Voordat ook hier mensen ernstig beschadigd raken, met alle commissies van
dien, voor het onderzoek is alleen de prestatiebeker van belang en voor
details betreffende de glimmende koffiebeker, verwijzen wij u naar het vorige
clubblad.
Van belang voor het onderzoek is het gegeven dat binnen de hele
zwemvereniging gezien, er elk jaar wel iets of iemand degradeert, en aan de
andere kant kampioenschappen in ons nog geen honderdjarige bestaan,
slechts twee maal eerder zijn voorgevallen, te weten in 1953 ons team
Reddend Zwemmen, en een paar maanden terug de
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werkgroep Zwemvierdaagse, welke door omstandigheden niet heeft
plaatsgevonden. 
In dat korte rijtje hoort ook Heren 2, kampioen in '93/'94.

De commisie van onderzoek heeft het bestuur dan bij deze, na overleg met
alle betrokkenen, in dit geval Heren 2, dringend geadviseerd, een brief uit te
laten gaan, naar alle leden van de zwemvereniging, waarin de spelers van
Heren 2, seizoen '93/'94, eerherstel wordt toegezegd, ongevraagd dubbelblind
onderzocht door niet betrokken onafhankelijke onderzoeksleden, welke deze
voor alle leden bindende eindconclusie, te weten rehabilitatie van een
vooraanstaand team van D.W.T., diegene die hieromtrent een andere mening
zijn toegedaan, daaruit hun consequenties te trekken, met kracht, kenbaar te
maken op de eerstvolgende aanstaande buitengewone ledenvergadering,
overwegende daarvan geen afstand te nemen, het bindend onderzoek
vooralsnog als voltooid beschouwd, ter voorkoming van schade aan
vereniging en betrokken spelers, ter vervanging van de Doofpot, uit te reiken,
ter rehabilitatie,  aan de spelers van Heren 2, de Sportprestatiebokaal De
Gevulde Vergulde Vaas, als eerherstel, hangende het onderzoek betreffende
'de vermiste bossen chrysanten', onvoorwaardelijk uit te reiken aan Heren 2,
in persoon de aanvoerder, binnen een termijn van ten hoogste veertien dagen
na rapportage van de onderzoekscommissie, welke zich heeft genomineerd
voor de voormalige Sendenbeker 1995, Dames 3 ten spijt, bindend advies
heeft uitgebracht aan het bestuur.

Onafhankelijke Commissie van Onderzoek
Eerherstel Heren 2.
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Klaverjassen.

Op 7 maart werd er voor de achtste
keer, dit seizoen, geklaverjasd.
De op die avond behaalde punten
aantallen zijn alsvolgd :

Stand achtste avond.

1 Marius Bakker 5836
2 Ko Zwaneveld 5170
3 Jonette Blom 5070
4 Peter Samson 5069
5 Hans Korzelius 4961
6 Nel Nijemanting 4927
7 Cees Bergman 4792
8 Jan Nijemanting 4712
9 Hennie Hooischuur 4680
10 Mary van Houwelingen 4489
11 Leida Scholten 4429
12 Miriam Samson 4271
13 Jan van Houwelingen 4245
14 Ineke Rohling 4078
15 Corry Bergman 4036
16 Bas Blom 4121
17 Wim Roozen 3899
18 Tom Rohling 4000
19 Marco van Houwelingen3714
20 Nico Hooischuur 3407

Totaalstand.

1 Marius Bakker 41531
2 Peter Samson 39274
3 Hennie Hooischuur 38696
4 Ineke Rohling 38541
5 Miriam Samson 36757
6 Jan Nijemanting 36737
7 Bas Blom 36481
8 Nel Nijemanting 36432
9 Hans Korzelius 35792
10 Marco van Houwelingen35070
11 Corry Bergman 34812
12 Jan van Houwelingen 31598 7V
13 Joop van Osch 31357
14 Jonette Blom 31384
15 Tom Rohling 30054
16 Ko Zwaneveld 29800 6V
17 Irene van Osch 29124 7V
18 Wim Roozen 27430 6V
19 Leida Scholten 26994
20 Cees Bergman 26844
21 Nico Hooischuur 25116
22 Karin Nijemanting 20692 5V
23 Annie Willemse 12792 3V
24 Mary van Houwelingen 8991 2V  25

Piet Derkz 5105 1V

Jan Nijemanting
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OPROEP
Ben jij een heer tussen

de 24 en 40 jaar, in bezit
van een geldige goldcard

en goede polo-eigenschappen,
en heb je zin om eens

waterpolo te spelen, kom dan eens
trainen bij : 

HEREN 2

Het altijd winnende team van
DWT.

Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u een briefje sturen aan de redactie.
Vergeet daarbij niet uw card-nummer te vermelden, dit om misverstanden te

voorkomen.
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Adressen en telefoonnummers.

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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