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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.
Tussen pasen en pinksteren vinden meestal de sportieve naweeën plaats,
alvorens ook de DWT-getrouwen van een welverdiende vakantie mogen
genieten. Het is echter maar goed dat pasen en pinksteren niet op één
dag vallen, want dan zou men binnen bepaalde werkgroepen aardig in
verlegenheid worden gebracht om de diverse internationale toernooien
naar behoren te kunnen organiseren. Het paastoernooi van de
baantjestrekkers (niet te verwarren met baantjes jagers) geniet tijdens
dit schrijven mijn meer dan normale aandacht, om met bewondering
constateren dat de zwemwerkgroep toch weer een soepel verlopende
organisatie heeft weten te bewerkstelligen. De poloërs hebben met
pasen de kat uit de boom gekeken bij het toernooi van een bevriende
zwemvereniging, om het zelf met pinksteren vervolgens dunnetjes over
te doen in het eigen toernooi.

Pasen markeert ook de overgang van het bestaande naar het nieuwe. Dit
klinkt misschien kryptisch, maar is dat in mijn optiek niet. Op ons
paasbest treden we die vernieuwing tegemoet, met een bestuur dat het
predikaat 'nieuw' zeer zeker mag dragen. Turf maar mee! Nieuw in het
bestuur zijn: Ebelien Brander, Greet Vink, Stefan Woolthuis en
recentelijk mocht daaraan worden toegevoegd Rene van Weel. Een
nieuwe oogst dus zoals we die bij DWT in geen jaren hebben gekend.
(En nu nog die penningmeester erbij, wat zou dat mooi zijn!)

Dan te weten dat er een groep geschrokken leden binnen de vereniging
zijn die altijd alles kritisch volgen. Wandelend op de gang ben ik ze
echter nooit tegen gekomen. Het is me ook nogal een
verantwoordelijkheid om alles vanuit de Doofpot toch als naamloze
onafhankelijke Commissie van Onderzoek geplaatst te zien in het
verenigingso(o)rgaan. Dat moet toch goed voor het moreel zijn en
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het zal zeker het nieuwe bestuur deugd doen te weten zich met
dergelijke anonieme kritikasters te kunnen omringen. Nu maar hopen
dat het druk zal zijn in de wandelgangen, krijgen we mogelijk toch een
penningmeester er bij, wat zou dat mooi zijn!

Gelukkig niet naamloos was het berichtje in de clubkrant van een
dankbare leszwemmoeder. Vroeg uit de veren elke zaterdagochtend
evenals het kader (hoe sterk is de eenzame fietser)is het in eendrachtige
samenwerking toch maar gelukt om ook haar kroost van een
zwemdiploma te voorzien. Ouders blijken vaak zo enthousiast te zijn,
dat in de euforie nog wel eens het jongekroost in de, voor ouders,
verkeerde omkleedruimte in en uit de zwemkleding gehezen worden.
Het opgroeiende tienervolkje dat met name op de vrijdag avond ook van
deze omkleedruimte gebruik maakt zal u zeer erkentelijk zijn ( en wij
ook ) wanneer u als vader de heren- en als moeder de dames
omkleedruimte binnenstapt voor het verzorgen van uw kroost.

Meelevende ouders ervaren we als een blijk van waardering voor het
werk dat binnen de verschillende geledingen van de vereniging wordt
gedaan. Ouderavonden zoals die onlangs zijn gehouden bij het
kunstzwemmen en het wedstrijdzwemmen hebben een grote
belangstelling mogen ondervinden. (Mogelijk is er daar een nieuwe
penningmeester te recruteren, wat zou dat mooi zijn!)

Over penningen gesproken, we hebben deze weer te vergeven in de
vorm van door de KNZB beschikbaar gestelde prestatiemedailles aan
Nicole Dijkman en aan Colin Liem voor hun niet geringe prestaties in
1994 bij respectievelijk het kunstzwemmen en het wedstrijdzwemmen.
Namens het trotse bestuur beide van harte geluk gewenst hiermee!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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5de Zwemcompetitie.

Op zondag 26 maart j.l. is de 5de
zwemcompetitie tussen KZC, De Aalscholvers
en DWT te Almere gehouden. De uitslagen zijn als volgt:

4 x 50m wissel estafette dames 4 x 50m vrij heren  
W.v. Leeuwen Rene Soomer
M. de Jong Dennis v. Weel
D. Kaptijn Eric Veen
S. Roozen 2.28.8 III Chris Visser 2.04.0 II

200 m wissel dames en heren
S. Roozen 3.03.0 M. de Jong 3.34.0
M. de Jong 2.51.1 PR Colin Liem 2.22.1 PR II
Yvette Roozen 2.54.9 PR

100 m vlinder dames en heren
Ramon Overveld 1.20.0 PR Sabine Roozen 1.31.6
Colin Liem 1.13.1 D. Kaptijn 1.23.2
Eric Veen 1.21.2 PR D. Kaptijn 1.27.7  I
Leon Knape 1.52.2 PR B. Dessens 1.36.4  II
Dennis v Weel 1.33.4 Eric Veen 1.20.5 PR
Chris Visser 1.33.8 PR

100m vrij dames en heren
D. Kaptijn 1.11.8 Rene Soomer 1.10.3
W. v Leeuwen 1.09.7 PR Dennis v Weel 1.05.3 PR II
M. de Jong 1.07.8 PR III Leon Knape 1.24.9 PR
Yvette Roozen 1.16.3 PR Martin Niehot 1.10.5 PR
Jennifer Bas 1.23.8 M. v.d. Weijden 1.13.2 PR
F v Dusseldorp 1.32.8 Chris Visser 1.13.3 PR

Eric Veen 1.08.9
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100m rug dames en heren
M de Jong 1.11.7 DIS Annette Knape 1.35.0 III
Chris Visser 1.28.7 PR E v Leeuwen 1.34.6 I
Rene Soomer 1.22.3 DIS P de Jong 1.26.4 I
Dennis v Weel 1.13.0 II N Knape 1.48.6 III
Leon Knape 1.42.1 Diana Niehot 2.11.4
Martin Niehot 1.24.8 F de Jong 1.57.3
M vd Weijden 1.25.7 Marjolein Tuyn 1.57.5
Michiel Veen 1.09.7 I Yvette Roozen 1.21.7 PR
W v Leeuwen 1.22.7 Jennifer Bas 1.29.4
Bianca Dessens 1.30.0 PR

100 m wissel jongens en meisjes
Jennifer Bas 1.31.6 DIS Gwenda vd Veen 1.34.5 III
F v Dusseldorp 1.41.0 PR Bianca Dessens 1.30.0 PR
Paul de Jong 1.25.5 PR I Anette Knape 1.35.2 PR
E van Leeuwen 1.30.8 PR II Diana Niehot 2.01.8 PR
Marjolein Tuyn 1.54.7 DIS N Knape 1.43.7 PR
Frank de Jong 1.47.3 III

200 m vrij dames
Sabine Roozen 2.39.3 W van Leeuwen 2.33.3 PR
Gwenda vd Veen 2.56.4 PR

200 m school heren
Ramon Overveld 3.09.3 M de Jong 2.52.1PR II
Colin Liem 2.33.1 PR I

4 x 100 vrij estafette dames en heren
W van Leeuwen Ramon Overveld
M de Jong M de Jong
D Kaptijn Michiel Veen
Sabine Roozen 4.46.0 III  Colin Liem 4.04.9 III

Een groepje zwemmers waren te laat in het zwembad gearriveerd,
doordat zij in Almere waren verdwaald. Totaal zijn 32 PR's behaald,
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wat zeker niet slecht is. Hiep Hiep Hoera Michiel heeft bij de 100m vrij
(als eerste gestart) in de estafette eindelijk onder de minuut
gezwommen( 0.59.7 sec). Ok op de 100m rug heeft hij zeker niet slecht
gezwommen. Dit komt zeker door zijn zieke toestand. Welke pep
middelen heeft de dokter jouw laten inslikken Michiel? Yvette Roozen
spant de kroon met 3 gezwommen PR's. Prima resultaat Yvette! Ook
Eric en Chris hebben prima tijden gezwommen op de 100 m vlinder.
Colin haalt een B-limiet op de 200m school voor de zomer NK. Dit
komt doordat het koordje van Colin's zwembroek voor de start knapte
en hij met de meeste spoed een andere moest aantrekken. De meeste
zwemmers hebben redelijke tijden gezwommen en ik hoop dat DWT
weer een paar plaatsen op de ranglijst is gestegen. DWT rekent
wederom op de volle inzet en opkomst van alle zwemmers voor de
volgende zwemcompetitie.

Bryan Liem.

Internationale
Paas
zwemwedstrijden.

In het Boerhaavebad is door DWT de
jaarlijkse internationale
paaszwemwedstrijden op 16 en 17 april
voor de 9de keer gehouden. De 7
deelnemende verenigingen zijn ZCL uit
Lisse, KZC uit Beverwijk, ZPCH uit Hoofddorp, De Reuring uit
Langedijk, DWT uit Haarlem en 2 zwemverenigingen uit Duitsland
namelijk SSC Dodesheide uit Osnabruck en Seesportclub Greifswald uit
Greifswald. De uitslagen zijn alsvolgd:
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8 x 50m vrij estafette mixed

E. van Leeuwen F de Ruyter

B. Dessens L Knape

W. van Leeuwen D. van Weel

Y Roozen M de Jong 4.33.4   I

100m vrij dames en heren

M vd Veen 1.22.7 PR W. van Leeuwen 1.07.9 PR II

Ramon Overveld 1.03.0 Colin Liem 0.54.7 I

M de Jong 1.02.5 PR Michiel Veen 0.58.2 PR

M Tuyn 1.43.5 PR Diana Niehot 1.47.1 PR

N. Knape 1.30.3 PR I F de Jong 1.37.4

F de Ruyter 1.43.6 P de Jong 1.20.4

E van Leeuwen 1.24.1 PR III A Knape 1.22.8 PR II

100m school dames en heren

M Tuyn 1.55.3 PR Diana Niehot 2.08.9 PR

N Knape 1.47.0 PR I F de Jong 1.50.0 III

S Dessens 1.58.9 III A Knape 1.47.3 PR 

E v Leeuwen 1.45.8 F de Ruyter 2.06.5

P de Jong 1.39.7 PR M vd Veen 1.34.0 PR

M de Jong 1.25.8 PR I Yvette Roozen 1.30.1 III

E Veen 1.33.8 C Teeuwen 1.23.6

100m vlinder dames en heren

G vd Veen 1.49.3 PR P Snoeks 1.42.0 PR

W v Leeuwen 1.24.3 PR D Kaptijn 1.18.9 PR II

F v Dusseldorp 1.50.1 PR B Dessens 1.31.1 PR

Jennifer Bas 1.54.6 PR M vd Weijden 1.43.8

D v Weel 1.26.4 PR J van Schoor 1.44.6

Martin Niehot 1.37.3 PR III L Knape 1.48.3 PR

D Kaptijn 1.23.1 II Michiel Veen 1.06.8 PR III

Ramon Overveld 1.20.9 Colin Liem 1.11.7

M de Jong 1.16.7

100m rug dames en heren

Yvette Roozen 1.22.2 PR III M de Jong 1.22.7 PR

Eric Veen 1.22.0 PR C Teeuwen 1.13.6 III

G vd Veen 1.35.9 Petra Snoeks 1.41.6 PR
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W v Leeuwen 1.22.4 II D Kaptijn 1.27.8

F v Dusseldorp 1.45.3 B Dessens 1.32.3

J Bas 1.29.4 M vd Weijden 1.26.8

Dennis v Weel 1.13.8 Jayme v Schoor 1.37.8

Martin Niehot 1.23.5 PR L Knape 1.35.9 PR

50m vrij meisjes en jongens

Maurice Knape 1.51.3 PR I S Dessens 1.09.0 PR III

8 x 50m vlinder mixed

E v Leeuwen P de Jong

D Kaptijn Dennis v Weel

W v Leeuwen Eric Veen

M de Jong Michiel Veen 4.52.0 PR I

100m rug dames en heren

Yvette Roozen 1.19.0 PR III Michiel Veen 1.10.8

Colin Liem 1.07.1 PR II M de Jong 1.11.5

M Tuyn 1.48.2 PR III N Knape 1.44.2 PR II

F de Jong 1.50.9 III F de Ruyter 1.46.6

E van Leeuwen 1.32.3 PR II Anette Knape 1.33.3 PR III

50m rug jongens en meisjes

Diana Niehot 0.54.7 I Maurice Knape 0.59.0 DIS

S Dessens 1.01.8 PR III

100m vlinder dames en heren

E v Leeuwen 1.28.1 PR I Annette Knape 1.35.9 PR II

Yvette Roozen 1.31.1 PR M de Jong 1.27.1 PR

Eric Veen 1.20.8 Casper Teeuwen 1.18.9 PR III

100m vrij dames en heren

G vd Veen 1.23.0 Petra Snoeks 1.28.2

W v Leeuwen 1.07.7 PR II D Kaptijn 1.10.3 PR

F v Dusseldorp 1.27.8 PR Bianca Dessens 1.14.5 PR

Jennifer Bas 1.18.7 PR M vd Weijden 1.15.6

Dennis v Weel 1.04.6 PR I F de Ruyter 1.39.0

Martin Niehot 1.08.7 PR III M de Jong 1.08.1 III

Yvette Roozen 1.14.0 PR Meta vd Veen 1.27.4 PR
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Eric Veen 1.11.4 Casper Teeuwen 1.02.1 III

100m school dames en heren

Meta vd Veen 1.36.5 PR M de Jong 1.28.4

Michiel Veen 1.20.2 Ramon Overveld 1.24.7

Colin Liem 1.09.7 I M de Jong 1.19.5 PR

W v Leeuwen 1.37.9 PR D Kaptijn 1.32.3 III

Bianca Dessens 1.35.4 Jennifer Bas 1.48.8

F v Dusseldorp 1.48.8 Petra Snoeks 1.40.8

G vd Veen 1.40.6 M vd Weijden 1.41.9

J van Schoor 1.43.7 Martin Niehot 1.31.7 PR III

50 vlinder jongens en meisjes

M Tuyn 1.53.1 DIS N Knape 0.49.6 PR I

Frank de Jong 0.48.2 PR III

50m vrij jongens en meisjes

S Dessens 1.09.6 PR Maurice Knape 0.52.8 PR

Diana Niehot 0.47.6 PR 

8 x 50m vrij estafette mixed

Anette Knape Ferry de Ruyter

M vd Veen M vd Weijden

Petra Snoeks Eric Veen

Yvette Roozen Ramon Overveld 4.47.3 PR III

Zoals voorgaande jaren is de organisatie van deze wedstrijden door
inzet van de zwemclub DWT en diverse ouders van zwemmers
vlekkeloos verlopen, waarbij ook gezelligheid hoog in de vaandel staat.
De kleine groep 7 zwemmers uit Osnabruck zij gecompenseerd door
een groot aantal 22 zwemmers uit Greifswald. Na afloop van de wed-
strijd op zondag is na een gezellig diner (met hamburgers, braadworsten
frietjes en salades in overvloed) in het zwembad met de DWT,
Osnabruck en Greifswald zwemmers de gebruikelijke DISCO avond in
ons clubhuis georganiseerd, waarbij de disco muziek uitstekend en
professioneel door BLUE VISION werd verzorgd. Deelname aan de
playback show was overweldigend en door
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diverse deelnemers zeer professioneel uitgevoerd. De eerste prijs is
uitgereikt aan Jennifer Bas en Bianca Dessens met country western
music van Kenny Rogers en Dolly Parton. De 2de prijs ging naar 3
zwemsters uit Osnabruck (de Spelten's sisters) en de 3de prijs ging naar
Martijn vd Weijden en Paul de Jong met hun Banana mix music,
waarbij de toeschouwers vaak het achterwerk van beide jongens te zien
kregen! Door alle zwemmers zijn goede tijden gezwommen met totaal
67 PR's. Trainer de heer Lak mag niet ontevreden zijn. De eerste 3
estafette's zijn ontzettend spannend verlopen, waarbij DWT in de laatste
meter's de wedstrijd in hun voordeel wist te beslissen. Van de 7
verenigingen is uiteindelijk DWT met maar 8 punten verschil 1ste
geworden en de wisselbeker van ZPCH Hoofddorp heroverd. 

Bryan Liem.

Van de polocommissie.

Uitslagen
Datum: 17 maart
Heren 1 - De Futen: 7 - 8

Doelpunten: Paul 3; Marcel en Frank 2
3 x U20: Marcel

Datum: 25 maart
Heren 1 - Oceanus: 5 - 4

Doelpunten: Lodewijk, Hayo, Marc, Frank en Paul 1
3 x U20: Marcel

Heren 2 - VZV 2: 11 - 11
Doelpunten: Paul en André 3; Ronald en Ad 2; Arthur 1

Heren 5 - De Ham: 14 - 0
Doelpunten: René en Remon 4; Ramon en Niels 2; Jeroen en Stefan
1
Geen enkele U20: Niels en Stefan (!!!)
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Heren Jeugd - Aquafit: 2 - 8
Doelpunten: Daniël en Arnoud 

JAsp - KZC: 8 - 6
Doelpunten: Jeroen 3; Mike en Raymond 2; Onne 1

Dames 2 - KZC 3: 6 - 3
Doelpunten: Anje en Katja 2; Monique en Jolande 1

Datum: 1 april
Heren 4 - Alliance: 13 - 4

Doelpunten: Leon 8; Gé, George, Piet, Lex en Blauw 13 elk 1.
Gé en Lex deden elk twee partjes mee met Alliance, omdat die een
man te kort had. Beiden scoorden ze één keer voor Alliance!! Voor
straf zal hun totaalscore aan doelpunten dit seizoen met één verlaagd
worden én moeten ze het hele team op een rondje trakteren, want dit
pikken wij natuurlijk niet.....

Heren Jeugd - Alliance: 8 - 11
Doelpunten: Eddy 5 en Thijs 3

Dames 1 - Alliance: 5 - 4
Doelpunten: Maaike en Carola 2; Martine 1

Dames 3 - ZWV: 0 - 3

Datum: 8 april
Heren 1 - De Houtrib 1: 14 - 6

Doelpunten: Hayo en Alex 4; Frank 2; Ted, Paul, Ed en Lodewijk 1
Heren 2 - Aquarijn 2: 10 - 12

Doelpunten: Paul en Ad 3; Martijn en André 2
UMV: André

Heren 5 - Aquafit: 12 - 3
Doelpunten:Stefan 4; Remon 3; Jeroen 2; Niels, René en Peter 1

JAsp - Nereus: 9 - 6
Doelpunten: Mike 3; Bart, Dave en Sebastiaan 2

Wedstrijdwijzigingen. LET OP!!
Hieronder volgen nogmaals de wedstrijdwijzigingen:
Van 18 maart naar 6 mei: Heren 2 - Rapido 3 19.30 aanvang 
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 18 maart
DWT - de Futen: 8 - 9
De WaterTrappers traden aan bij De Futen, de nummer twee in de derde
klasse B. De Haarlemse defensie hield goed stand dankzij hun vechtlust.
Toch moest DWT toezien dat de winst naar de mannen uit Amstelveen
ging.

Datum: 25 maart
DWT - Oceanus: 5 - 4
Tegen de weinig inspirerende ploeg uit Aalsmeer moest DWT het spel
maken. Het leek meer op een zwemwedstrijd dan op waterpolo. De
aanvallen waren te kort en de Haarlemmers leden bovendien veel
balverlies. In de eerste helft stond DWT steeds achter. Deze achterstand
werd in de derde speelperiode omgebogen. De Haarlemmers schakelden
in de laatste part over op zone. Daar had Oceanus geen antwoord meer
op.

Datum: 1 april
DWT - Hoorn: 6 - 9
Door veel balverlies zag DWT de winst naar het veel slimmer spelende
Hoorn gaan. In het eerste kwart
kon nog een 0 - 2 voorsprong
worden afgedwongen. Daarna
draaide Hoorn de stand om tot 4 -
2. DWT probeerde tevergeefs met
fel pressen de achterstand in te
lopen. Paul Stricker scoorde
driemaal fraai van afstand.

Datum: 8 april
DWT - de Houtrib: 14 - 6
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Agenda
Mei
2 tot 7 Meivakantie
5 Bevrijdingsdag geen

trainingen.
6 Laatste competitie avond.

Kampioenschap Dames 2 en Jongens Aspiranten???
Na afloop gezellig wat drinken

12 Laatste Heren training van 21.45 - 23.00 uur.
Vanaf 16Uittrainen van 19.30 - 21.00 uur ( tot 8 Juli).
19 Balletje gooien van 19.30 - 20.45 uur ( tot 8 Juli).
Balletje gooien elke dinsdag en vrijdag van 19.30 - 21.00.

Juni
3 en 4 Ons traditionele Pinkstertoernooi en Pinksterfeest op
Zaterdag.

Juli
1 en 2 DWT-weekend
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
Vanaf deze week worden de normale trainingen hervat.
Ma 21 18.30 - 19.30 uur Aspiranten training(half bad).
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19.30 - 21.00 uur Heren, Jeugd en Dames selectie training.
21.45 - 23.00 uur Heren selectie

Di 22 18.30 - 19.30 uur Aspiranten jongens + meisjes.
19.30 - 21.00 uur Heren Jeugd

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 

September
16 \ 17 Start Kring en District-competitie

Oktober
1 \ 2 Bekerweekend Heren 1
7 \ 8 Start Bondscompetitie

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
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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!!

Verjaardagen
De volgende poloërs \ polosters zijn in mei jarig:
Bianca Dessens D3 04 - 05
Ted Meyer H1 05 - 05
Raymond Velthuis AJ 05 - 05
Paul Thoolen H2 10 - 05
Ton van Duivenvoorden H4 10 - 05
Karin Nijemanting D2 21 - 05
Paul Stricker H1 26 - 05
Niels Rohling H5 28 - 05
Daniël Dijkman HJ 28 - 05

Goals en 35-seconden klokken
Zoals je hebt gemerkt, zijn de goals gemaakt. De eerstvolgende keer dat
ze worden gesloopd, 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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Toernooi  ZWV.

Een druilerig Pasen was het dit jaar. Druilerig? Ja, druilerig voor diegene die
niet naar Zaandam zijn geweest. De Paasdagen stonden bij de poloërs en -
sters weer in het teken van het jaarlijkse waterpolo toernooi van ZWV. 

Zondag 10.45 uur exact. De jongens en meiden hebben de roep van het bed
en de schreeuw van de ouders om mee te gaan naar de kerk genegeerd en
staan vol opwinding bij het zwembad. Heren Jeugd, Jongens Aspiranten en de
Dames zijn allemaal paraat. Zeer ongebruikelijk valt er niets te wachten,
iedereen is op tijd en de weg naar Zaandam kan worden ingeslagen. Een
escorte van 5 voertuigen begeleiden de bus naar Zaandam. In de bus
bevinden zich onze sterspelers, zo hebben we stropdas Hayo, Kaalex, giechel
Sandra, de sloopwerkzaamheden van Thijs die helaas zijn siamees Daniel
thuis moest laten, Sabined, Roboline en de fam patemond.
In Zaandam, altijd al bekend als een vruchtbare streek, bleek het zwembad
zich vermenigvuldigt te hebben; slag 1 en slag 2. Een opmerkelijke gelijkenis
met ons thuisbad, wat ons direct een thuis voordeel gaf.

Als fel tegenstander van grote reeksen met uitslagen volgen hier alle
uitslagen:

Jongens Aspiranten
Zondag 16 April Maandag 17 April
11.56 uur DWT -ZWV 1 - 4 9.28 uur ZWV - DWT 0 - 2
12.52 uur WZPC - DWT 8 - 1 10.24 uur DWT - WZPC  0 - 7
14.58 uur De Ham 2 - DWT 5 - 4 11.48 uur DWT - De Ham 2  2 - 2
16.36 uur De Ham 1 - DWT 2 - 7 13.26 uur DWT - De Ham 1  ? - ?
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Heren Jeugd (Jeugd + Alex + Hayo)
Zondag 16 April Maandag 17 April
12.52 uur Aquafit - DWT 2 - 1 10.10 uur DWT - Aquafit 1 - 2
13.48 uur Orkano - DWT 4 - 0 11.06 uur DWT - Orkano  4 - 3
15.40 uur ZWV - DWT 4 - 6 12.30 uur DWT - ZWV  ? - ?

Dames 3 (heel dames 3 + Carola, Mieke, Marjolijn en Mieke)
Zondag 16 April Maandag 17 April
11.56 uur DWT - ZWV 4 2 - 0 9.24 uur ZWV 4 -DWT 1 - 2
13.06 uur ZWV 3 - DWT 2 - 5 10.24 uur DWT - ZWV 4 3 - 1
15.12 uur HH'waard - DWT 0 - 5 12.02 uur DWT - HH'waard 7 - 0
16.36 uur Orkano - DWT 3 - 7 13.26 uur DWT - Orkano 2 - 2

Heren rest (Michael,  Marco, Jeroen, Ulco, Ton, Remon, Peter, Martin, Dick en Mark)
Zondag 16 April Maandag 17 April
16.08 uur DWT - ZWV 1 - 2 12.58 uur ZWV - DWT 2 - 3
17.18 uur Hoorn - DWT 2 - 6 14.08 uur DWT - Hoorn 3 - 4
18.14 uur VZV - DWT 0 - 3 15.04 uur DWT - VZV 8 - 0
18.56 uur Orkano - DWT 2 - 1 15.46 uur DWT - Orkano 3 - 3

Heren 1 (Ton, Marcel, Paul, Andre, Mark J, Eric, Hayo, Alex en Ed)
Zondag 16 April Maandag 17 April
15.26 uur Aquafit -DWT 5 - 4 12.16 uur DWT - Aquafit 7 - 3
17.46 uur DWT - Oceanus 6 - 4 14.36 uur Oceanus - DWT 3 - 3
18.28 uur VZV - DWT 3 - 6 15.18 uur DWT - VZV 6 - 3
19.24 uur ZWV - DWT 6 - 2 16.14 uur DWT - ZWV  6 - 2

Eindstanden
Heren 1 Heren rest Heren Jeugd
1) ZWV 1) Hoorn 13 1) Aquafit 10
2) DWT 2) ZWV 12 2) Orkano 8
3) Aquafit 3) DWT 7 3) DWT 4
4) Oceanus 4) Orkano 7 4) VZV 2
5) VZV 5) VZV 1

Jongens Aspiranten Dames
1) De Ham I 14 1) DWT 15
2) WZ&PC 11 2) ZWV 4 9
3) ZWV 11 3) Orkano 8
4) DWT 3 4) ZWV 3 8
5) De Ham II 1 5) HHwaard 0
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Een echt toernooi is een
toernooi met een overnachting.
Ook de avond en nacht van 16
op 17 April waren een
hoogtepunt. Na de wedstrijden
een hapje snel eten en dan op
naar het feest waar drie Zaanse
boerinnen een Abba immitatie
gaven. Het was zo slecht dat
iedereen bleef. Het weg fluiten
werd verstaan als
aanmoediging. Zo slecht
hadden we ze nog niet vaak
gehoord. Nadat deze Zaanse
sopranen, na Arnouds zoenen
en een stevige oprotpremie, de plaat hadden gepoetst, begaven de boksen van
de disco het. Goed, al met al een fantastisch feest, dat natuurlijk veel te vroeg
was afgelopen.
De nacht was donker en voornamelijk lang. Oppervlakkige relaties bloeide op
en intense relaties werden intenser en dat allemaal onder het wakend oog van
Eric, die zijn ogen uitkeek. Dick had het weer getroffen met het vrouwelijke
schoon van Orkano. Martin zat erbij en keek er na. Patrick ontlade zijn maag
via de verkeerde kant. Kaalex hield zich op met een speervangende
Chakazulu van Heerhugowaard. Arnoud wisselde van adres met schone
Heerhugowaardse en weet me te vertellen dat het goedkoper is om eerst met
de brommer naar Beverwijk te rijden en dan met de trein verder. Ericje sliep
al vroeg, maar niet diep. Pizza's waren er ook, zelfs een uit Duitsland.
Stippelblousje was er zonder stippeltjes. Paul is dol op kleine kinderen,
zolang deze niet van hem zijn. Karina kan het zonder trein af. Liane had een
dolle avond met alle meiden. Dana had niemand die haar handje wilde
vasthouden. Sandra vroeg Mark om gezelschap. Jan Willem had een gewaad
mee genomen. Een commando van het vreemdelingenleger was gehuurd om
de sloop en stank werkzaamheden van Thijs te controleren.
Na een lange nacht, maar toch ook weer een korte nacht werden we om 7 uur
gewekt. Protesten wilden niet helpen. Iedereen was wakker en was er getuige
van dat Patrick zijn werk uitstekend deed. Alsof hij dat op Zaterdags ook
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doet. In het restaurant hebben we met zijn alle het ontbijt genuttigd, dit tot
groot ongenoegen van de eigenaresse. 
Op de tweede dag van een toernooi zijn de resultaten meestal minder dan op
de eerste dag. Heren 1 spotte met deze wetenschap en verloor geen punt, er
stond natuurlijk ook niets op het spel. Dames 3 opgekomen met twee teams,
het eerste voor het eerste partje en het tweede voor het tweede partje, verloor
over twee dagen slechts 1 punt. Klasse meiden. Heren 2 kon aangevuld met
wat waterpolo allochtonen toch niet winnen van Hoorn dat de eerste prijs op
eiste. Eric is niet geschikt als keeper!!! Om 16.30 uur, na prijs uitreiking en
een massale aanval op de prijs vertrok een ieder uitgeput richting huis, waar
flink wat uurtjes slaap ingehaald moesten worden. Een buiten gewoon leuk
toernooi.
Toch vraag ik me nog wat af:
- Hagel en regen komen van boven, maar waar kwamen die eieren vandaan?
- Wie weet het beter? Arnoud, Ronald Stricker, Arthur Stricker of Andre
Zandvliet?
- Waarom winnen de meiden nu wel alles?
- jippiejee, jippiejee WIJ ZIJN VAN ...!!

Wat past niet in het rijtje thuis?
- Aap, noot mies Thijs, Teun of Roos.
- Martin, Eric, Ulco, Teun of Ton.
- Martin, Dick, Mark of Eric.
- Eieren, Kalisalpeter, stanklucht, Daniel of Thijs.
- Ed, kadet, Sabinet, red.

Een heerlijk toernooi, waarvan ik de inspanningen nog niet bekomen ben.

Een begeleider.
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Jarigen van de maand.

Mei Bloeimaand.

Deze maand feliciteren wij
drie vlinderliefhebbertjes :

Bianca Dessens 04-05
Eric Veen 10-05
Eveline van Leeuwen 22-05

Allemaal van harte ! ! ! ! ! ! !

Yvette Roozen.

Orkano '75 - Dames 3.

Op zaterdag 18 maart stonden we om 16.15 uur met ons team gereed bij het
Boerhaave om naar Bergen te gaan. Alleen Liane was ziek, dus we hadden
drie wissels. Om 17.15 uur waren we er, dat was op tijd, dus gingen we nog
even naar de wedstrijd van Heren 5 kijken, die voor ons moesten spelen.
Nadat we heel fanatiek hadden ingezwaaid (inclusief hoofd, schouders, knie
en teen) begonnen we. We hadden Stefan als coach ingehuurd, die het maar
twee partjes vol hield, omdat hij wegens wangedrag werd weggestuurd. Toen
ging Nies proberen ons te coachen. Het eerste partje stonden we met 2-0
voor. Het ging dus wel goed, maar zoals altijd was het derde partje een ramp.
Het water was te warm en we hadden het allemaal benauwd, dus iedereen
wilde wisselen. In de laatste minuut maakten we nog een doelpunt en de
eindstand werd 7-5.

Groetjes, Sabine en Marianne.
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Het kampioensgevoel.

(een betoog voor een betere wereld en jeugdselectie)
Het is algemeen bekend dat het gevoel de beste te zijn een lekker maar
gevaarlijk gevoel is. "Hoezo gevaarlijk?" zul je denken. Het werkt zeer
verslavend en verzwakt, zoals elke verslaving, lichaam en geest. Ik zal
proberen een en ander toe te lichten.
Ten eerste is het link om als coach van een succesvol team in je gewone
kleren langs het zwembad te staan. Voor je het weet word je in het water
gegooid. Nu is er nog nooit iemand doodgegaan aan alleen een nat pak, maar
vijfentwintig minuten 's winters naar huis fietsen is geen pretje en minstens
goed voor een longontsteking.
Ten tweede het averechts-effect. Men gaat als volgt denken: Ik ben goed,
want ik win, dus ben ik beter dan de rest, dus hoef ik niet meer te trainen,
want anders word ik nog beter en ik was al zo goed. De objectieve lezer
begrijpt vast en zeker dat NIET trainen NIET tot betere prestaties leidt.
(verzwakking van het lichaam)
Ten derde de arrogantie-theorie: De denkwijze van de gemiddelde
succesvolle waterpoloër is als volgt. De tegenstander kan niet beter zijn dan
ik want ik ben de beste. De tegenstander is dus maar een min mannetje, z'n
club ook, z'n zwembad is niks en de scheidsrechter zal ook wel van die
vereniging zijn. De conclusie die hieruit getrokken wordt door de gemiddelde
succesvolle poloër is de volgende: De tegenstander is dom en moet dus maar
voelen, de club is wel een heel zielige en dient belachelijk te worden gemaakt
(dit gaat echt wel eens op maar dit is een uitzondering), het zwembad moet
hier en daar gesloopt worden (dat zal ze leren) en de scheidsrechter moet na
de wedstrijd zijn vocabulaire uitgebreid hebben met de nieuwste ziektes en
andere verwensingen. De objectieve lezer begrijpt vast en zeker dat een
normale geest verre staat van deze a-sociale misdragingen en slechts een
verzwakte geest kan toegeven aan deze neigingen.
Wat wil de schrijver dezes nu eigenlijk zeggen?  Zonder al te moralistisch te
willen zijn, ben ik dat toch. Is de jeugd van tegenwoordig echt zo slecht? Is
het dan allemaal voor niets geweest? Nee,
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dat niet, maar duidelijk moet zijn dat als je ergens aan begint en je daar
afspraken over maakt dat je daar aan wordt gehouden, of je nu kampioen
wordt of laatste. Het gaat in de sport nu eenmaal meer om de sportiviteit dan
om de narigheid. Er komt nog meer van deze shit: Een gezonde geest in een
gezond lichaam, dat betekent dat alle aspiranten en jeugd-spelers dringend
(en op doktersadvies) dienen te stoppen met roken, drinken en het verzinnen
van slechte smoezen. Zodat we met z'n allen weer kunnen trainen zoals het
hoort en het zomerprogramma dat voor de gehele jeugdsector is uitgestippeld
geen slachtoffers eist. De bedoeling is om volgend seizoen vanaf de eerste
wedstrijd in topvorm te zijn en wat natuurlijk belangrijker is: Voldoende
conditie om deze topvorm te behouden en voldoende gezond verstand te
kweken zodat we ondanks al het komende succes toch gewone, sportieve,
aardige en graag geziene jongens worden.
Tot slot van dit betoog de inschrijving en selectie voor de zomertraining start
deze maand.

is getekend:
een toch wel trotse en bijna tevreden trainer.

Het leukste feest to nu toe.

clubhuis, 25 maart 1995
Gelukkig voor de buren hebben we niet zo ontzettend veel feesten, maar als
we er dan een hebben dan is het wel heel leuk. De organisatie en promotie
was in handen van drie van de leukste meisjes van de club en achter de bar
stonden de leukste jongen en leukste soldaat van de club. De disco was in
handen van de langste jongen van Haarlem en een broer van een van de
meisjes. Er werd gedanst, gedronken, gefeest en... zonder gezeur ook nog
opgeruimd. De jongens-aspiranten zijn nog steeds verlegen in het bijzijn van
leuke meisjes en jongens die niet meer verlegen zijn, die zijn helaas te oud.
Peter Koelewijn kwam ook nog langs met zijn nieuwste hit: 
hoezefukissahleks. Wat dat betekent, joost mag het weten, maar
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gelachen dat we hebben. Ik hoop dat er nog vaker van deze leuke feesten
worden georganiseerd, het liefst elke week.

een discoliefhebber.

Bericht van de
clubhuiswerkgroep.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: HET CLUBHUIS IS JE EIGEN
KAMER NIET ALWAAR JE ER MAAR EEN ZOOITJE VAN KAN
MAKEN ZONDER DAT JE OUDERS ER IETS VAN MOGEN ZEGGEN
OMDAT JE ANDERS MET DE KINDERTELEFOON GAAT DREIGEN.
Maar het geldt natuurlijk niet alleen de jeugd, volwassenen gebruiken thuis
ook geen asbak en trappen daarom in het clubhuis de peuken graag in het
zeil, versnipperen daar dan nog wat bierviltjes bij, zodat ze dit alles lekker
kunnen overgieten met wat bier en ... wat kan het ook schelen gooi het glas er
ook nog maar bij. 
Even serieus, natuurlijk valt er wel eens wat op de grond, maar de laatste tijd
vervuilt het clubhuis enorm. Het ergste is nog dat niemand het doet, iemand
het moet opruimen en iedereen het clubhuis vies vindt. (hoe was dat
verhaaltje ook al weer Theo?) Tevens valt op dat sportieve inspanning bij de
vervuilers niet hoog in het vaandel staat, maar zo gauw je "laatste ronde"
roept blijkt dat men toch nog aardig rap ter been is en de deur uit snelt.
Mensen dit is zeer onsportief ten opzichte van de barmedewerkers die totaal
vrijwillig een vrije avond opofferen om jullie van een natje en een droogje te
voorzien. Laat je dus de volgende keer niet kennen en maak zo min mogelijk
troep en mocht er iets omgaan of stuk vallen ruim het dan gewoon even op.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking.

namens de clubhuiswerkgroep,   Stefan W.
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Heren 4 - VZV 4

4-3-'95
We moeten een verplaatste wedstrijd spelen. Het is voorjaarsvakantie en we
missen daardoor enkele spelers. Als invallers doen mee: Jeroen van Emmerik
en Steven Pitka. Beiden uit het vijfde, dat in dezelfde klasse speelt: kring 3A
(wij 3C).

George gaat voorlopig op doel liggen, omdat onze doelverdediger
Bart Visser wat later komt. De tegenstander is aanwezig, voltallig en staat
bovenin het klassement. Ze beginnen voortvarend en zeer actief, want er moet
zeker gepromoveerd worden. George houdt
wel wat tegen, maar toch: 0-3.
In het tweede kwart ligt Bart in het doel, Bij onze vorige wedstrijd heeft hij
een blessure opgelopen, waardoor hij niet echt snel uit het water kan komen.
Toch weet hij enkele moeilijke ballen eruit te houden en sluiten we deze
periode af met 1-2.
Het derde gedeelte loopt wat minder. We laten VZV op onze helft,
tot ongenoegen van Bart, te veel vrij, score 1-3.
In de vierde periode zitten we met onze gedachten meer in een soort
vakantiestemming, resultaat: 1-4.
De eindstand wordt daardoor :3-12.

Dames 1 - VZV 1

Het eerste dames van DWT speelt een wedstrijd voor ons tegen VZV1 ook
een soort inhaalwedstrijd. Door de vakantie is er weinig
publiek, zes personen. Heel jammer, want de wedstrijd is van begin tot eind
spannend.
De twee ploegen geven elkaar niets toe. Een enkele keer wordt
er een speelster uitgestuurd, ondanks dat loopt de score niet op.
Ver in het vierde kwart is het nog maar 2-2. Tijdens een aanval van
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VZV wordt op een beetje ongelukkige manier een DWT-speelster eruit
gestuurd. Een man-meer situatie voor de tegenstandster en dit keer een
doelpunt: 2-3. 
Tevens de eindstand van een goede wedstrijd.

West-Friesland 3 - Heren 4

24-3-'95
In Grootebroek spelen we tegen een ploeg die onderaan staat. De
vorige keer, thuis, wonnen we met 19-0; andere ploegen halen nog
hogere getallen. We nemen het dus niet zo serieus op en zijn ook
niet in de sterkste opstelling.
West-Friesland staat daardoor op zeker ogenblik met 3-4 achter.
Dat wordt ons wat te benauwend en we worden wat actiever.
Eindstand 4-11.
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westfriesland 1 - Dames 1

Het eerste dames van DWT speelt wederom een wedstrijd voor ons.
De score is nu hoger dan op 4 maart. In het derde kwart staan ze met 1 punt
voor: 4-5. Daarna laten ze het er echter bij zitten en vergeten ze te
doelpunten. Eindstand 7-5.
Opvallend aan DWT-zijde is het goede spel van de doelverdedigster
Mieke Kroft.

Gé Luttikhuizen

Komt dat zien.
Komt allen kijken of Heren 2 het gaat redden. En dan bedoelen we natuurlijk
of we gaan promoveren of dat we ons moeizaam kunnen handhaven in de
reserve eerste klasse district.
Alles hebben we laten aankomen op de laatste wedstrijd van het seizoen, dit
natuurlijk om het begin van de kompetitie ook een beetje spannend te houden
want anders is er helemaal niks aan, die zich gaat afspelen in het
Boerhaavebad en wel op zes mei om half acht 's avonds.
Kom wel wat vroeger want de plaatsen op de tribune zijn beperkt en deze
wedstrijd moet je gezien hebben al was het alleen maar om later tegen je
kinderen te kunnen zeggen dat je er bij was, bij die legendarische wedstrijd
van Heren 2 van zes mei 1995.
Voor en na de wedstrijd is er gelegenheid voor een hapje en een drankje,
zolang je zelf betaald, in het clubhuis waar wij, Heren 2
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dus, ook aanwezig zijn om handtekeningen geven. Tevens bestaat de
mogelijkheid om aanwezig te zijn bij onze warming up en voorbereidingen in
de kleedkamers, informatie hierover en/of kaarten hiervoor zijn te koop bij de
redactie van dit blad.

We moeten op die avond spelen tegen Rapido 3 , het is dus een stads derby
die uiteraard door ons glansrijk verloren gaat worden zodat wij ons kunnen
verheugen op nog een jaar in dezelfde zeer gezellige klasse. Mocht dit
mislukken, als het verraderlijke rapido ons dus een niet gewilde overwinning
opdringt, dan moeten wij volgend seizoen spelen in de reserve tweede klasse
bond, iets hoger (theoretisch dan) dan Heren 1 en helaas denk ik niet dat één
van ons dat erg leuk gaat vinden want wij houden van waterpolo, zolang je er
maar niet te moe van wordt.
Wij zijn namelijk een team dat het moet hebben van tactiek en bergen
spelervaring, dat alles is uiteraard in ruime mate aanwezig bij de meeste echte
Heren 2 spelers. Zwemmen laten we meestal aan de tegenstanders over, die
hebben er waarschijnlijk wel voor getraind.

Al met al gaat het voor ons een spannende wedstrijd worden die zolang hij
verloren wordt ook voor de toeschouwers een waar spektakel gaat worden.
Het aanzien meer dan waard dus, misschien wel een video opname, gedaan
door de heer Stam, waard.
Deze video opname is te koop bij de bar in het clubhuis, de videoband wordt
dan later thuis gestuurd samen met wat propaganda materiaal van Heren 2.

Tot ziens bij onze wedstrijd op 6 mei,
Heren 2.
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Noordkop - Aspiranten.

Omdat Jeroen (onze aanvoerder) het vervoer zo goed (echt geweldig)
geregeld had, had Stefan maar aan meneer Stam gevraagd of hij ons met het
busje (niet denken dat we gek zijn geworden, snap je?) wilde brengen. Nog
bedankt daarvoor.
Jeroen ook bedankt, want dat kostte ons weer fl4,50. Kon je dat eigenlijk wel
betalen nu je bent ontslagen bij Mc Donalds?
Enfin, we gingen dus naar Den Helder met het busje en de auto's van Onne's
vader en Normens broer.
Na zo'n uur rijden (=ongeveer 79 km) kwamen we aan bij het zwembad. Daar
aangekomen vroeg de tegenstander of we gegroeid waren (ze vonden ons te
groot).
Nadat we ons omgekleed hadden gingen we heel goed inzwaaien en de
warming up doen (niet dus). Onze coach, niet Stefan maar wel Michael, had
het allemaal in de hand dus we mochten rustig aandoen. Maar we moesten
wel winnen want dan zouden we van Stefan en Michael wat te drinken
krijgen (het liefst een potje bier, hé Martin). We sprongen in het water, met
deze gedachte in het hoofd en al snel vielen de doelpunten.
Mike die het woord "BIER" had gehoord scoorde maar liefst vier doelpunten,
Sebastiaan, die trouwens een vriendin heeft (we kennen d'r amper) scoorde
twee maal en Onne en Raymond maakten er ieder één. Sebas wil je nog een
Amber?
Martin liet er, dankzij de goede verdediging en zijn fantastische keepwerk,
maar twee door.
De eindstand : 9-2 voor ons. Het was een leuke wedstrijd.
Nadat we in de douches "We are the champions" hadden gezongen, gingen
we maar weer eens richting het clubhuis, waar de drank al klaar stond.
We kunnen jullie nu helaas niet vertellen of we eerste zijn geworden, (wel
van de slechtste maar dat maakt niet uit, toch).
We hebben goed gespeeld, ga zo door jongens.

Bart



De Waterdroppels30

Polo puzzel.

De naam van de vriend van een polo-ster :
Van wie is deze vriend?

1. Naam van het zwembad in Abcoude?
2. Aanvoerder van de aspiranten jongens?
3. Nietes welles, Martin .............?
4. Achternaam van nummer 8 uit Dames 3?
5. Achternaam van een jeugdspeler uit Heren 1?
6. Vogel uit aspiranten jongens?
7. Het is het zelfde als dam en het is geen vrouw (achternaam)?
8. De vriend van de zus van een aanvoerster?
9. Naam van het zwembad in Den Helder?
10.De achternaam van de vriend van de zus van een speler uit Heren 1?
11.Bijnaam van Teun?

Oplossingen kan je sturen naar de redactie of in de ideeënbus werpen. Onder
de goede oplossingen worden 3 marsen verloot.

Bart en Fokelina.
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Klaverjassen.

Op 4 april werd er voor de negende
keer, dit seizoen, geklaverjasd.
De op die avond behaalde punten
aantallen zijn alsvolgd :

Stand negende avond:

1 Mary van Houwelingen 5324
2 Jan van Houwelingen 5266
3 Peter Samson 5154
4 Jonette Blom 4967
5 Nel Nijemanting 4964
6 Marius Bakker 4770
7 Miriam Samson 4695
8 Hans Korzelius 4458
9 Corry Bergman 4390
10 Jan Nijemanting 4390
11 Ineke Rohling 4352
12 Bas Blom 4150
13 Marco van Houwelingen 3956
14 Wim Roozen 3844
15 Cees Bergman 3831
16 Tom Rohling 3784
17 Ko Zwaneveld 3483

Totaalstand:

1 Marius Bakker 46301
2 Peter Samson 44428
3 Ineke Rohling 42893
4 Miriam Samson 41452
5 Nel Nijemanting 41396
6 Jan NIjemanting 41127
7 Bas Blom 40631
8 Hans Korzelius 40250
9 Marco van Houwelingen 39026
10 Corry Bergman 39202
11 Hennie Hooischuur 38696 8V
12 Jan van Houwelingen 36864
13 Jonette Blom 36351
14 Tom Rohling 33838
15 Joop van Osch 31357 7V
16 Irene van Osch 29124
17 Ko Zwaneveld 33283
18 Wim Roozen 31274
19 Cees Bergman 30675
20 Leida Scholten 26994 6V
21 Nico Hooischuur 25116
22 Karin Nijemanting 20692 5V
23 Mary van Houwelingen 14315 3V
24 Annie Willemse 12792
25 Piet Derkz 5105 1V

Jan Nijemanting
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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
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

M. Zwat
tel. 023 - 317678

20  - 21  uur  Late uur U :45 45

Th van Giezen
023 - 370099
C. Zwaneveld
023 - 256924

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. C. Wigman

Rijksstraatweg 275 rd
2024 DH Haarlem

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 Velserbroek
tel. 023 - 381133

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

Clubhuis  tel. 023 - 400777
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