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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Het aftellen is begonnen. Op een oor na is het seizoen gevild.
Werkgroepen en trainers kunnen al of niet tevreden terugblikken. Met
een heuse kampioen in ons midden (polo dames-II) komt er zelfs een
'Ajax' gevoel (we are the champions) boven drijven. We hebben het dan
toch maar weer geflikt met z'n allen. Tijd om lang na te genieten is er
echter niet, want de voorbereidingen op het nieuwe seizoen vragen
reeds alle aandacht. Eigenlijk zijn we gewoon aan vakantie toe. Kader
en trainers worden oprecht bedankt voor hun inzet. Begin september
wordt deze dank luister bijgezet in de vorm van een 'kaderfeest'.

Veel zaken zullen hetzelfde blijven (polo, zwem en
kunstzwemcompetities), sommige dingen veranderen ogenschijnlijk
ongemerkt (nieuwe overburen in het tijde lijk onderkomen van
verpleeghuis 'Zuiderhout'), doch een enkele keer vindt er een
opmerkelijke verandering plaats (zo ben je nog mejuffrouw Maaike
Stam, om vervolgens in het nieuwe seizoen met mevrouw
Woolthuis-Stam aangesproken te worden).

Het huwelijk tussen mevrouw-en meneer Woolthuis en DWT zal echter
niet ontbonden worden. Over de voortgang hiervan zijn reeds de nodige
afspraken gemaakt. Zo zal Maaike onverveert de functie van
voorzitter-T0 inhoud blijven geven en zal Stefan naast zijn oude liefde
(het blijft bar achter de bar) Henk Scholten opvolgen als een der
DWT-vertegenwoordigers in de BHZ (stichting Belangencommissie
Haarlemse Zwemverenigingen).
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De taakverdeling van de andere bestuursleden ziet er als volgt uit: Greet
Vink wordt vice voorzitter, Ebelien Brander zal zich nadrukkelijk met
pr-zaken bezighouden en Rene van Weel zal het secretariaat op zich
gaan nemen.

De voorzittershamer zal tot mijn gereedschap blij ven behoren en de
verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding krijgt?? Niemand
van de huidige bestuursleden beschikt over de juiste capaciteiten om
deze belangrijke functie naar behoren te kunnen vervullen. WE zijn dus
nog steeds naarstig op zoek naar een penningmeester die de
bestuursgelederen komt versterken. Ik doe hierbij dan ook een
dramatische oproep aan DWT- en niet DWT getrouwen met kennis van
zaken om de functie van penningmeester binnen het be- stuur op zich te
nemen!!!

Met het uiten van deze wanhoopskreet wil ik mijn geschrijf voor dit
seizoen beëindigen. Een blik op de agenda zegt mij dat op de
polo-trainingen in het zwembad 'De houtvaart' en de lange-
baan-zwemwedstrijden in de vrije natuur na, het voor DWT in de eerste
week van juli over en sluiten is. Vanaf 20 augustus komt alles weer
schoorvoetend op gang. Ik ga ervan uit dat ik in september de nieuw
penningmeester aan u kan voorstellen!

Een hele prettige, sportieve en vooral zonnige vakantie toegewenst!

met sportieve groeten,
Guus Niehot
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6de Zwemcompetitie

De 6de, tevens de laatste wedstrijd in de district-
competitie was op 23 april j.l. in het Boerhaavebad
gehouden tussen KZC, De Aalschovers en DWT.
De uitslagen zijn als volgt:
4 x 50m wissel estafette jongens
DWT I Casper Teeuwen DWT II Dennis v Weel

Colin Liem Martin Niehot
Michiel Veen Eric Veen
M de Jong 2.01.5 PR II M vd Weijden 2.25.0 PR III

4 x 50m vrij estafette meisjes
Bianca Dessens
Yvette Roozen
W v Leeuwen
M de Jong 2.12.0 PR II

200m wissel dames en heren
Michiel Veen 2.30.3 Colin Liem 2.18.1 PR I
M de Jong 2.35.5 Ramon Overveld 2.49.0 PR
M de Jong 3.04.5 Yvette Roozen 2.56.3
W v Leeuwen 2.53.1 III A Knape 3.24.0 DIS
F de Jong 3.40.3 N Knape Dis

100m vlinder dames en heren
Sabine Roozen 1.25.2 D Kaptijn 1.18.1 PR I
Petra Snoeks 1.38.9 PR Bianca Dessens 1.30.4 DIS
Eric Veen 1.20.1 PR Michiel Veen 1.10.4 III
Colin Liem 1.15.1 M vd Weijden 1.34.7 DIS
Martin Niehot 1.43.2 PR Dennis v Weel 1.26.8 PR
A Knape 1.46.3 PR I

100m vrij dames en heren
Casper Teeuwen 1.01.7 PR III M de Jong 1.04.5
W v Leeuwen 1.12.0 I Petra Snoeks 1.29.8
G vd Veen 1.23.2 II F Dusseldorp 1.27.8 PR III
Eric Veen 1.10.0 Casper Teeuwen 1.01.5 PR III
M de Jong 1.07.6 PR III Jennifer Bas 1.19.3 PR
Bianca Dessens 1.15.3 PR
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100m rug jongens en meisjes
Yvette Roozen 1.23.2 W v Leeuwen 1.20.6 PR II
G vd Veen 1.34.0 PR D Kaptijn 1.24.8 I
Petra Snoeks 1.38.9 PR G vd Veen 1.32.4 PR III
F v Dusseldorp 1.43.6 PR Jennifer Bas 1.26.0 II
Bianca Dessens 1.33.2 Dennis v Weel 1.14.1
Casper Teeuwen 1.11.5 II

100m wissel jongens en meisjes
M vd Weijden 1.26.7 PR Martin Niehot 1.22.3 PR
Dennis v Weel 1.16.6 PR III M Tuyn 1.46.0 PR I
Diana Niehot 2.03.8 II

200m vrij heren
M vd Weijden 2.50.5 Martin Niehot 2.28.6 PR
Eric Veen 2.25.6 PR Michiel Veen 2.12.0 PR
Colin Liem 2.02.6 PR I M de Jong 2.21.5
Ramon Overveld 2.27.3 PR

200m school dames
Sabine Roozen 3.12.2 III M de Jong 3.05.0 I
Yvette Roozen 3.15.5 PR Jennifer Bas 3.22.1 PR

10 x 50m vrij estafette mixed
W v Leeuwen Dennis v Weel
D Kaptijn Casper Teeuwen
M de Jong Michiel Veen
Sabine Roozen Ramon Overveld
Antonette Wigman Colin Liem 4.59.0 PR I

Een spannende race tussen de Aalschovers en DWT I was de 4 x 50m
wissel estafette, waarbij de Aalschovers de laaste centimeters wisten te
winnen met 0,2 sec. Colin zwom een prachtige PR op de 200m wissel in
een tijd van 2.18.1, waarbij Ramon ook op deze afstand zijn  PR met
liefst 7 sec. verbeterde. Casper nadert op de 100m vrij met een tijd van
1.01.5 aardig de magische grens onder de 1 minuut! Met een prachtige
stijl zwom Marjolein de 100m wissel in 1.46.1 en behaalde een PR. Ook
onze Fleur zwom op beide afstanden een keurige PR. Gwenda werd op
de 100m rug en 100m vrij repectievelijk 3de en 2de. Martin verbeterde
zijn tijd op de 100m wissel, maar vooral op de 200m vrij met liefst 9
sec. en voelde, dat hij de laaste weken uitstekende resultaten boekt.
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Dennis moppert als hij zijn tijd niet kan verbeteren, zwom daarna een
mooie tijd op de 100m wissel en 100m vlinder(komt door het
mopperen!!). Bianca pinkte enkele tranen weg na een teleurstellende
100m rug en sloeg toe met PR's op de 100m vlinder en 100m vrij in een
prachtige stijl! Dus de tranen helpen wel Bianca! Op de 200 school
volgde Jennifer de instructies van de trainer, de handen iets gebogen en
snelle bewegingen maken als een pinq...(je weet het wel Jennifer). Was
Yvette ontevreden omdat zij haar tijd op de 200 school maar met 4 sec.
verbeterde? Ook Petra zwom een goede tijd op de 100m vlinder en
verbeterde haar PR op de 100m rug met liefst 10 sec. Martijn vd
Weijden die gebrand is op PR's werd helaas op de 100m vlinder gedis.,
ondanks een mooie tijd van 1.34.7, maar hij heeft in ieder geval een PR
op 100m wissel weten te bemachtigen. Ook Eric mag tevreden zij met 2
PR's op de 200m vrij en 100 vlinder. Op de 10 x 50m vrij estafette
mixed liet DWT zijn tanden werkelijk zien en won overdadig met een
tijd van 4.59.0 en liet de Aalschovers met ruim 5 sec. achter. De DWT
ploeg was vanaf het begin, met eerste zwemster Willemijn v Leeuwen
niet meer te kloppen en bouwde de voorsprong gestadig op. Na afloop
kregen de zwemmers een prachtig aandenken voor deze
zwemcompetitie '94 -'95 mee naar huis en wij hopen volgend seizoen
wederom inzet van alle zwemmers waarbij een promotie naar een
hogere groep in de mogelijkheden ligt. Na 5 wedstrijden is DWT in
district 3 van de 1ste afdeling, 3de(van de 25 verenigingen) geworden
achter de Aalschovers. Jammer dat wij punten in de 5de competitie
hebben laten liggen. De officieele puntentelling van deze laatste zwem-
competite is nog niet bekend, maar DWT zal zeker hoog op de ranglijst
gaan eindigen dank alle inzet van de zwemcommissie, zwemmers en
zeker niet te vergeten trainer Orlando Lak, die alle wedstrijden heeft
begeleidt en de jongens en meisjes weet te motiveren. 

Bryan Liem.
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Meerkamp zwemwedstrijden.

Op 7 mei j.l. is de laatste meerkamp zwemwedstrijd te 
Beverwijk gehouden tussen HPC, KZC, ZPCH en DWT. De uitslagen
zijn als volgt:

4 x 200m vrij estafette dames
Willemijn v. Leeuwen
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn
Bianca Dessens 11.09.2 II

4 x 200m vrij estafette heren
Martijn de Jong
Casper Teeuwen
Michiel Veen
Colin Liem  9.29.8 I

100m school jongens en meisjes
M. Tuyn 1.55.3 Diana Niehot 2.16.9
Maurice Knape 2.04.5 N. Knape 1.53.7 I 
S. Dessens 1.57.1 II

200m rug dames
Petra Snoeks geen tijd W v Leeuwen 3.03.6
Bianca Dessens 3.13.7 Jennifer Bas 3.17.0

100m vlinder
M vd Weijden 1.41.1 DIS Eric Veen 1.21.3
Michiel Veen 1.10.3 II Casper Teeuwen 1.20.5

50m vrij jongens en meisjes
Diana Niehot 0.49.9 II Maurice Knape 0.55.6
S Dessens 1.07.6

50m vlinder jongens en meisjes
M Tuyn 1.02.0 DIS N Knape 0.52.5 I

100m school dames en heren
Dennis v Weel 1.33.1 Casper Teeuwen 1.26.0
Martin Niehot 1.35.4 Colin Liem 1.12.9 I
Martijn d Jong 1.22.9 Gwenda vd Veen 1.47.0
Petra Snoeks 1.46.5 Yvette Roozen 1.43.7
W v Leeuwen 1.46.7 Anette Knape 1.56.2
D Kaptijn 1.38.2 M de Jong 1.39.8
Bianca Dessens 1.45.1 Jennifer Bas 1.41.2
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400m vrij dames en heren
Gwenda vd Veen 6.17.7 Yvette Roozen 6.00.4 III
Anette Knape 6.46.3 M de Jong 5.36.1 I
D Kaptijn 6.27.4 M vd Weijden 6.11.4
Dennis v Weel 5.27.0 PR Eric Veen 5.13.5
Michiel Veen 4.56.1 II Colin Liem 4.41.1 I
Martin Niehot 4.41.i PR Martijn d Jong 5.11.1 PR III

Het zwembad in Beverwijk is een 50m bad,
waardoor weinig PR's zijn gezwommen.
Desondanks hebben Dennis, Martin en Martijn
op de 400m vrij een PR behaald. Goed ge-
zwommen jongens! Ook mag genoemd
worden, dat Colin een NK limiet heeft gehaald
op de 100m schoolslag, waardoor hij toegang
heeft gekregen voor de Nederlandsche
zomerkampioenschappen en daar de eer van
DWT probeert hoog te houden.
   
Briam Liem.

Kring
zwemkampioenschappen.

De eerste serie kringkampioenschappen waren op zaterdag 13 en
zondag 14 mei in Beverwijk gehouden. De uitslagen zijn als volgt:

200m school meisjes
Marianne de Jong 3.07.0

100m vrij meisjes onder 10 jr.
Nicolette Knape 1.36.8

100m rug jongens
Paul de Jong 1.29.8
Dennis v Weel 1.15.7 III
Casper Teeuwen 1.16.0
Martijn de Jong 1.12.9
Michiel Veen 1.15.2
Colin Liem 1.10.2
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100m vrij meisjes
Willemijn v Leeuwen 1.11.1

200m wissel meisjes
Willemijn v Leeuwen 3.01.2

100m rug meisjes onder 10 jr.
Nicolette Knape 1.46.1

4 x 200m vrij estafette jongens
Michiel Veen
Eric Veen
Martijn de Jong
Colin Liem 9.29.3 III

4 x 100m wissel heren
Martijn de Jong
Colin Liem
Michiel Veen
Casper Teeuwen 4.51.1

800m vrij meisjes
Willemijn v Leeuwen 11.37.2 III

1500m vrij jongens
Martin Niehot 20.53.5 I
Eric Veen 20.14.6 III

Dennis, Colin, Willemijn, Martin en Eric hebben door hun prestaties in
hun jaargang medailles naar binnen gesleept. Ook heeft DWT in de
200m estafette een beste prestatie geleverd en is uiteindelijk als 3de
geeindigd. Geen PR'S zijn behaald, daar het een 50m bad is en onze
zwemmers uitsluitend op een 25m bad hebben geoefend, desondanks
zijn het geen slechte tijden die alle zwemmers hebben gezwommen
tijdens deze kringkampioenschappen. Het is al een prestatie om zich te
kunnen kwalificeren voor deze kampioenschappen en jezelf te meten
tegen de top van Kring Noord Holland. 

Briam Liem.
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Van de polocommissie.

Eindstanden 
De hieronder volgende standen zijn niet de
uiteindelijke standen, maar de standen op één of twee
speeldagen voor het einde van het seizoen. Ze zullen
dus niet extreem veranderen. Natuurlijk hangen ze
ook in het clubhuis! 
Heren 2 2de 17 - 23 157 - 127
Heren 3 7de 19 - 15 98 -  107
Heren 4 6de 19 - 21 158 - 124
Heren 5 5de 19 - 24 146 -  91
Heren Jeugd 8ste 19 - 11 93 -  193
JongensAsp. 1ste 8 - 12 66 - 44
Dames 1 8ste 20 - 15 80 - 108
Dames 2 1ste 18 - 31 178 - 48
Dames 3 10de 19 - 5 77 - 188

Kampioenschap Dames 2 en Jongens Aspiranten
Ook dit jaar is er een team kampioen geworden en wel Dames 2. Gezien
de manier waarop ze dit zijn geworden, niet meer dan terecht. De polo-
commissie is hier natuurlijk bijzonder blij mee en wenst ze volgend jaar
veel succes in Kring klasse 2! De jongens aspiranten zijn ook kampioen
geworden, weliswaar in de verliezerspoule, maar dat maakt natuurlijk
niets uit; kampioen is kampioen. Dit is een goede stimulans om het
volgend jaar nog beter te doen! Natuurlijk feliciteren wij ook de trainer
van de aspiranten, Stefan Woolthuis. Hij heeft 't em toch maar mooi
gelapt met 'zijn' jongens.

De definitieve agenda
Aangezien dit de laatste agenda voor de vakantie is, zou ik als ik jou
was, deze datat maar ven opschrijven in je agenda, zodat je weet
wanneer je kunt (moet) trainen. Ook deze data hangen in het clubhuis.
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Van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 8 juli is er gelegenheid tot het
gooien van een balletje in het Boerhaavebad van 19.30 - 21.00. De
aspirantentraining gaat in deze periode op de dinsdag wél gewoon
door op de normale tijd (18.30 - 19.30)! 

Op dinsdag 12, 19 en 26 juli is er gelegenheid om een balletje te gooien
in de Houtvaart van 20.00 - ...

Vanaf woensdag 2 augustus tot en met vrijdag 18 augustus is er trainen
VOOR IEDEREEN op woensdag en vrijdag onder leiding van André in
de Houtvaart van 19.50 - ... (tot donker).

Dit jaar beginnen de binnentrainingen lekker vroeg en wel vanaf
maandag 21 augustus.

Overige data:
Juni
zondag 4 en maandag 5 juni

Ons traditionele Pinkstertoernooi en Pinksterfeest op zondag.

Juli
1 en 2 DWT-weekend

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 Adspiranten training (half bad).

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

21.45 - 23.00 uur Heren selectie
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Di 22 18.30 - 19.30 uur Adspiranten 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 Adspiranten 

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 Adspiranten 

September
2 en 3 Toernooi Bad Gandersheim
16 \ 17 Start Kring en Distrikt-competitie

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

6 mei
Op 6 mei werd het seizoen afgesloten met onderlinge wedstrijden.
Hieronder volgen de uitslagen van deze wedstrijden.

Pupillen  - Heren 1: 5 - 0
Pupillen: Tim Peekstok, Onne Stokman, Marcel Velthuis, Carlijn

Zandvliet, Chris Visser, Martin Niehot, Erik Veen en Dennis
van Weel.

Scheidsrechter: Peter Rienstra
Doelpunten: 1 - 0 Tim

2 - 0 Onne
3 - 0 Marcel (= stokjes vechtend broertje van Patrick

en Raymond)
4 - 0 Chris 
5 - 0 Tim

Veteranen - Veteranen: 7 - 2
Scheidsrechter: Milo Gerritsen (eigenlijk zelf ook al een veteraan)
Wit: Rob van Gaale, Marcel Reichert, Henk Verver, Fons

Roozekrans, Hans Nolting, Jan Eichhorn, Peter Rienstra
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Blauw: Ruud Muylaert, Van der Meer, Piet Meyer, Bart Visser,
Marius Bakker, Piet Botman

Doelpunten: 1 - 0 Marcel
2 - 0 Fons
3 - 0 Fons
4 - 0 Marcel
5 - 0 Hans

5 - 1 Rob
6 - 1 Marcel
7 - 1 Fons
7 - 2 Ruud

Dames 1 - Jongens Aspiranten: 4 - 5
Doelpunten:0 - 1 Raymond

0 - 2 Patrick
1 - 2 Ebelien
2 - 2 Ebelien

3 - 2 Ebelien
3 - 3 Patrick
Rest van doelpunten:
geen idee

Dames 3 - hun ouders: 7 - 2
Doelpunten: 1 - 0 Sabine

2 - 0 Bianca
3 - 0 Dana
4 - 0 Roos
5 - 0 Dana

5 - 1 Yvette
6 - 1 Bianca
7 - 1 Yvette
8 - 1 Marjan

Heren 1 - Rapido 2: 5 - 4
Doelpunten DWT:1 - 0 Alex

2 - 2 Paul
3 - 3 Paul

4 - 4 Ted
5 - 4 Hayo

Heren 3 - Heren 5: 5 - 3
Doelpunten: 1 - 0 Johan

1 - 1 Remon
2 - 1 Bert 
2 - 2 Stefan

3 - 2 Pim
4 - 2 Thijs
4 - 3 Stefan
5 - 3 Alex
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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
advertentie wordt dus elke week weer opgemerkt!! En dat voor het
lullige bedrag van slechts Hfl 25,-..... 

Verjaardagen
De volgende poloërs \ polosters zijn in juni, juli en augustus jarig:

Teun Weustink HJ 21 - 06 20
Arnoud Verbruggen HJ 26 - 06 19
Jeroen Muylaert H3 02 - 07 35
Eddy Roosen HJ 09 - 07 20
Rob Goedkoop HJ 09 - 07 17
Jaimy van Schoor AJ 10 - 07 14
Peter Vogel H5 13 - 07 30
Martijn Heemskerk H2 14 - 07 25
Anita van Luit D2 18 - 07 32
Lex van Gaale H4 19 - 07 52
Antonnette Wigman D1 19 - 07 24
Jeroen Baars H3 20 - 07 34
Frank Muylaert H1 25 - 07 33
Monique Stricker D2 01 - 08 32
Bas Verkerk AJ 03 - 08 15
Jeroen Loerakker AJ 09 - 08 16
Sebastiaan Hermus AJ 10 - 08 16
Karina Douwma D3 11 - 08 19
Mariska ter Horst D3 11 - 08 15
Steven Pitka H5 18 - 08 25
Marcel van Gemert H1 18 - 08 32
Annemiek Face D2 20 - 08 27
Liane de Boois D3 24 - 08 15
Marco Hendriks H2 30 - 08 24
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Bad Gandersheim
Ook dit jaar hebben we weer een uitnodiging ontvangen uit
Gandersheim voor hun bierfeesttoernooi, herstel waterpolotoernooi, op
2 en 3 september. Omdat de animo om mee te gaan groot is, is er
besloten dit jaar voor een iets andere opzet te kiezen. Iedereen die mee
wil kan mee, onder de volgende voorwaarden:
* je moet boven de 18 jaar zijn;
* bij de Heren spelen;
* en VOORAF dient er Hfl 25,- óf op girorekeningnummer  5871361

(van Martijn) gestort te worden óf aan hemzelf persoonlijk gegeven
te worden. Zo wordt er voorkomen dat er personen die vantevoren
roepen dat ze graag mee willen gaan, uiteindelijk alsnog afhaken ('n
DWT-kwaaltje, dat nog onuitroeibaarder is dan het ebola-virus), met
smoesjes als:  "ik mocht niet van m'n vriendin", "mijn brommer
heeft een lekke band", "ik moet helaas weer eens iets leuks gaan
doen met de kinderen", etcetera.
Dit gestorte geld zal gebruikt worden om de kosten van het toernooi,
(er moet vooraf DM 65,- betaald worden), de huurkosten van het
busje en van wat er dan overblijft, enige versnaperingen tijdens het
bierfeest te betalen.

Betaal wel op tijd, dan weten we tenminste hoeveel er mee gaan en
kunnen we daar rekening mee houden. Alvast bedankt!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.
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Kunstzwemmen.

Hoewel het poloseizoen al weer ten einde is
(was het daarom 9 mei zo rustig tijdens de
polo-training), houden wij er niet halverwege
het jaar al mee op. Zeg nou zelf , de mooiste
wedstrijden worden toch gehouden als de
temperatuur buiten nog net iets hoger is dan de
temperatuur binnen in het zwembad!!  Er komen in ieder geval nog een
kringploegenwedstrijd (en de trainingen die daaraan vooraf gaan), de
muziekwedstrijd van de kringkompetitie en een techniekwedstrijd voor
de drie hoogste categorieën en waarschijnlijk ook nog een wedstrijd
tegen district I. 
Ondertussen zijn een aantal wedstrijden gezwommen, is er afzwemmen
geweest, hebben we een demonstratie gezwommen tijdens de
modeshow in het Boerhaavebad en bovendien zijn er 5 ouders die de
cursus 9 volgen.

Om maar met het laatste te beginnen, de cursus 9 leidt op tot jurylid.
Een negen (=persoon die de cursus 9 met goed gevolg heeft afgesloten)
mag tot en met het C2 diploma beoordelen. Bovendien mag een negen
samen met 4 achten (de cursus 8 is het vervolg op de cursus 9) de
hoogste twee categorieën beoordelen. Wat er van tevoren (uiteraard!!)
niet is bij verteld is dat men  de nieuwe negen nu net zolang voor
wedstrijden blijft uitnodigen en aan het hoofd blijft zeuren tot ze ook de
cursus 8 gaan volgen (dat kunnen we er nu wel bij vertellen, want de
cursus is al begonnen, dus terug kunnen ze niet meer). Een acht mag
immers alle wedstrijden beoordelen en is dus ten alle tijden inzetbaar.
En hoe meer juryleden, hoe korter de wedstrijden duren, en vooral, hoe
minder tijd het kost om de juryleden bij elkaar te krijgen.
Het enige nadeel van de cursus 9 is dat alle M'en (mensen die de punten
tijdens de wedstrijden optellen en de schuld krijgen als de wedstrijd te
lang duurt) uit de kring de cursus 9 volgen en er hierdoor voor de
wedstrijd van 14 mei slechts 3 (!!!) M'en te vinden
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waren. En om nou mensen uit Tietjerkstradeel te vragen om hier te
komen M'en. Voor de duidelijkheid, dit lag niet aan D.W.T., aangezien
2 van de drie M'en bij ons vandaan kwamen.
Dit geeft echter wel aan waar het mis gaat: bij de cursus M, ik heb het
van zeer nabij mogen meemaken. De nietsvermoedende ouder gaat
altijd mee naar de wedstrijden, heeft daar verder weinig te doen,
behalve het eigen kind proberen te herkennen tussen alle zwarte
badpakken en witte badmutsen en besluit de cursus M te volgen om zo
tijdens de techniekwedstrijden wat te doen te hebben. Nu is de
nietsvermoedende ouder verloren, sommigen beginnen op dit moment
iets minder nietsvermoedend te worden, maar er valt niets meer aan te
doen. Vroeg of laat volgen de cursus 9 en  de cursus 8, en  zit de nu
alwetende ouder de mooiste dagen van het jaar in het zwembad. De
echte doorzetters maken het rijtje af en worden uiteindelijk
scheidsrechter. 
Om aankomende M'en en negens niet af te schrikken, de hierboven
geschetste carrière kan natuurlijk door personen met een sterk karakter
altijd ergens onderbroken worden. Maar toch , we zijn erg blij met de
vijf aankomende negens en hoe meer juryleden een club heeft, hoe
minder vaak ieder moet / mag jureren. 

19 maart was er afzwemmen in Grootebroek. Saskia en Marijke deden
mee, onder begeleiding van Bianca, die tevens de weg naar het
zwembad in Grootebroek wist (maar niet de kortste).  Beide dames
kwamen keurig met een diploma terug.

1 april was er een wedstrijd voor categorie 1, 2 en 3 van de
kringcompetitie. Echt waar, de wedstrijd zou op 1 april zijn, in de brief
stond nog dat het geen grap was. Maar helaas, er bleek tegelijkertijd een
polowedstrijd of iets dergelijks te zijn en de wedstrijd werd een dag
verschoven. Op 2 april ging de wedstrijd gelukkig wel door en werden
de volgende punten bij elkaar gezwommen.

Categorie 1
Priscilla 49.554 1e prijs 1a
Ilse 47.035 3e prijs 1b
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Miranda 43.958 3e prijs 3a
Mariette 42.313
Wendy V. 40.667
Marijke 39.079

Patricia B. 49.052 2 prijs 2b
Saskia 46.921
Sanne 43.016

Simone 47.949 1e prijs 3a C1 diploma
Gwen 46.743 C1 diploma
Patricia 46.907 C1 diploma
Nicolette 45.253 C1 diploma
Yvonne 41.620

Dit leverde  vijf medailles en vier C1 diploma's op en bovendien
stonden we  alles bij elkaar opgeteld als vereniging eerste bij deze
wedstrijd. In totaal staan we op een derde plaats in de kringkompetitie.
Uitstekend gedaan dus dames en trainsters/ers!!!

22 april was er weer een wedstrijd voor het landelijke interkringen
tournooi. Deze keer moesten de zwemsters van 12 jaar en jonger (age-
group I) aan het werk in Roosendaal. Er waren 144 deelneemsters. De
volgende punten werden gezwommen:

52 Annette 46.447
85 Simone 43.451
100 Nicolette 41.823
101 Gwen 41.671
106 Patricia 41.165
107 Esther N. 41.059
116 Yvonne 38.206

Joyce V. was helaas ziek en kon dus niet meezwemmen.
20 mei is de bijbehorende muziekwedstrijd.
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Zoals de oplettende lezer in de zondagskrant (waterballet door de
Trappers, lijkt me toch duidelijk) heeft kunnen lezen hebben we een
demonstratie gegeven tijdens een modeshow in het Boerhaavebad. We
hebben met de grootste meiden het groepsnummer gezwommen. De
dames waren in het geheel niet zenuwachtig en waren dan ook heel
rustig. Toch neem ik de volgende keer een grote rol plakband mee.
Het was niet alleen een goede gelegenheid om het groepsnummer een
keer voor publiek te zwemmen, ook was het een leerzame ervaring. Zo
gaf Parfumerie X tips over het gebruik van een srcub-creme om langer
bruin te blijven, uiteraard te verkrijgen bij Parfumerie X en hebben we
mogen constateren dat je best 10 minuten kunt doen over het showen
van 4 badpakken.
Verdere tips hebben we maar niet afgewacht.

De kringkampioenschappen zijn intussen ook gezwommen (gisteren en
vandaag), maar aangezien dit stukje morgen moet worden ingeleverd en
ik toch wel moe ben geworden van het rustig houden van 13
zenuwachtige zwemsters komen die uitslagen de volgende keer.

Nicole

Jarigen van de maand.

Juni-Zomermaand
Juli-Hooimaand
Augustus-Oogstmaand

Deze keer een hele lijst met jarigen
vanwege de vakantie :
Nicolette Knape 18 juni
Fleur van Dusseldorp 9 juli
Meta van der Veen 9 juli
Casper Teeuwen 5 aug.
Martijn van der Weijden 16 aug.
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Ook zijn er deze maanden mensen
jarig die werkzaam zijn in de
werkgroep :

Marja Snoeks 6 juni
Yvonne van Weel 14 juni
Briam Liam 5 juli

GEFELICITEERD ALLEMAAL  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Yvette Roozen.

In memoriam

Bert Peeperkorn.

Op 17 maart overleed ons ere-lid Bert Peeperkorn.

Ere-lid wordt je niet zomaar. Ook Bert heeft veel voor DWT gedaan.
Velen van ons hebben hem gekend als secretaris. Ook was hij jarenlang
een kundif penningmeester. Als voorzitter van de zwemcommisie was

hij lid van het bestuur van DWT. Jarenlang trad hij op als voorzitter van
de vereniging. In die functie bleek hij een uitstekend leider van de

bestuursvergaderingen, terwijl hij de vereniging altijd met veel charme
wist te vertegenwoordigen. Na enige jaren voorzitter van de kring

Noord-Holland geweest te zijn melde Bert zich weer om nogmaals vele
jaren als penningmeester zijn beste krachten aan DWT te geven.

Op vijfenzestig jarige leeftijd vond hij het welletjes. Maar ingewijden
weten dat hij niet zonder verenigingsleven kon. Op andere terreinen was

hij nog actief. Wij zijn hem dankbaar voor het vele dat hij voor DWT
heeft gedaan.

Zijn familie wensen wij kracht nu zij zonder hem verder moeten gaan.

Ruud Muylaert.



De Waterdroppels 21



De Waterdroppels22

Wat zal ik schrijven over 'ik'
'ik' ben een deel van 'jij'

en 'jij' bent 'ik' door dun en dik
en daarom worden wij 'wij'.

Maaike Stam  Stefan Woolthuis

Wij trouwen op Donderdag 29 juni 1995 om 14.15 uur in de
"Gravenzaal" van het stadhuis te Haarlem.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de St. Josephkerk in de
Jansstraat te Haarlem.

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in
restaurant "Graan voor Visch" te Spaarnwoude.
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Wist u dat ?

-ZPCH ons niet kon verslaan dit jaar.
-Wij dus maar weer eens hebben gewonnen.
-Colin en Martijn de Jong het heel spannend kunnen maken.
-Jennifer heel veel pech had deze dagen, maar Eric heeft het weer
 helemaal goed gemaakt voor haar 
-Martijn de Jong niks presteerde in Megazone.
-Wij in totaal 67 PR's gezwommen hebben.
-Wij in totaal heel veel medailles hebben gehaald.
-Casper nog steeds niet onder de minuut zwemt.
-Martin na een sprintje door het hele zwembad nog net (maar dan
 ook net) op tijd was voor een sprintje in de estafette.
-Maurice heel goed kan duiken, hij vliegt zowat.
-Eveline steeds sneller gaat zwemmen op de vlinder, dus Danielle
 kijk uit, want ze komt je achterna.
-Ramon eindelijk weer eens de kans had iemand in te halen in de
 estafette sinds Greifswald 1992, maar die kans helaas niet benut-
 te. ( ach Ramon, we lagen maar twee banen achter.)
-Wij over Ramon niets meer weten te schrijven.
-Colin een hele coole toeter meegenomen had, iedereen is nu doof.
-Leon, Annette, Nicolette en Maurice heel goed gezwommen hebben
 Veel medailles, wel 9 stuks.
-Petra steeds beter gaat zwemmen.
-Dennis van plan was een PR te zwemmen op de 100 school, maar
 helaas onder het zwemmen zijn brilletje verloor.
-Een goede trainer nooit tevreden is of zal zijn of zal worden,
 maar hebben we nou wel of niet goed gezwommen?
-Eveline helemaal geen zin had om te zwemmen, maar toch een
 mooie tweede plaats haalde met een B-tijd.
-Annette nu ook al hoort tot de allersnelsten van jaargang 183/84
-Dennis weer net niet de NK-limiet heeft gehaald, kom op Dennis
 volgende keer beter.
-Casper nu nog niet onder de minuut zwemt.
-Willemijn last had van afzakkende "skirts".
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-Ferry ook last heeft van iets dat afzakt.
-De meisjes op de discoavond bijna
 allemaal een rok of jurkje
 aanhadden.
-De politie het feestje echt compleet
 heeft gemaakt.
-Bianca last had van baardgroei.
-Yvette heel erg baalde, nou ja heel erg?
 (voor informatie bel
 023-313965)
-Tijdens het dansen van Michiel en
 Marianne flink gejoeld werd
 vanaf de bar, door de "hoogst irritante"
 poloers, volgens Michiel
-Jennifer heel lekker gegeten heeft in
 het zwembad op eerste
 paasdag, vooral dat vlees, he Jennifer.
-Martijntje en Paul kinderachtig en
 stoer tegelijk kunnen zijn.
-We op de discoavond uitgebreid
 hebben gezongen voor Martijn. die
 eerste paasdag 13 werd
-Sabrina en Valerie tesamen erg op
 Marco Borsato lijken, in hun
 dromen misschien.
-Frank, Marjolein en Ferry zo veel plaats
 innemen dat ze zelfs op de grond
 moesten eten.
-Bianca helemaal door het dolle heen was, omdat ze een brief in
 het duits had geschreven. Al was niet iedereen het eens met de
 inhoud van die brief.
-Michiel hele lullige dingen wilde schrijven bij deze wist u datjes,
 maar we hebben ze maar weggehaald, anders zouden we niet
 lang meer leven.
-Jayme plotseling weer in beeld is. (goh Danielle, jij weet hier
 zeker meer van.)
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-Wij Diana de opdracht geven nu alvast te gaan oefenen voor de
 play-back show van volgend jaar.
-Fleur en Eveline iets geheims hadden met de Play-back show, maar
 het ging helaas niet door, dus kunnen jullie nu wel vertellen wat
 dat geheims was.
-Willemijn van plan was weer eerste te gaan worden, maar helaas 
 werd ze geen eerste, dat waren Jennifer en Bianca dit jaar.
-Paul, Martijntje, Valerie, Sabrina, sianca, Gwenda, Meta, Eveline
 en Petra het lef hadden en dit jaar voor het eerst meededen met
 de play-back show.
-Fleur, Frank, Colin, Fam. Knape, Danielle, Diana, Ferry, Martin,
 Casper en Marjolein volgend jaar dus ook maar eens moeten mee
 doen, want zij hebben nog nooit meegedaan en eens moet de eerste
 keer zijn, vindt u ook niet.
-Gwenda en Meta het heel leuk vonden met pasen, dus op naar vol
 gend jaar, toch?
-Marianne nu nog steeds in de wolken is van Pasen en nu zo snel 
 mogelijk naar Osnabruck wil. Naar .......
-De families Niehot, Veen, v/d Mey en Roozen op tweede paasdag
 zeer lekker gegeten hebben.
-Eric een echte gentleman was voor Yvette.
-Wij hem nu dus "gentleman sneeuwpop" moeten noemen.
-Casper nu nog steeds niet onder de minuut zwemt, dus Michiel en
 Colin, wees gerust.
-U als u nu een beetje nieuwsgierig bent geworden hoe dat nou
 is met een paastoernooi volgend jaar gerust mag komen kijken.
                                  
EMMY

Pupillen - Heren 1.

Na enkele voorwedstrijden, onderandere die waarin Heren 2 tegen
stadsvijand Rapido glansrijk niet kampioen werd, was het zover.
De wedstrijd waar alle DWT'ers van onder de 14 jaar al weken
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zenuwachtig voor waren en alle spelers van heren 1 al weken zwaar
voor aan het trainen waren. De eeuwige strijd tussen jong en iets ouder,
tussen de toekomst en het heden, Coca-Cola versus Heineken Bier
oftewel Pupillen tegen Heren 1.
De pupillen waren uren van te voren al aanwezig in het zwembad (ik
heb uit betrouwbare bron vernomen dat ze al die tijd niet om hun
flippo's hebben gevochten). De heren bereiden zich voor in het clubhuis.
Vlak voor de wedstrijd werden de pupillen nog even toegesproken door
de coach van heren 1 (de trainers caroussel is al weer in volle gang). Nu
kon de wedstrijd beginnen.
Meteen bij het opzwemmen was het al duidelijk dat de pupillen een
geweldig veldoverzicht hadden. Het leek wel of ze met z'n veertienen in
het water lagen in plaats van met zeven.
Heren 1 kwam er niet aan te pas en al snell stonden de pupillen op een
flinke voorsprong. De heren deden wat ze konden maar iedere keer als
één van hen de bal vast had klommen er drie pupillen in zijn arm en
pikten de bal af. In het laatste partje konden de heren nog wel iets terug
doen maar meer dan een paar slappe schoten op doel was het niet.
Het zelfvertrouwen van de pupillen steeg hierdoor tot grote hoogte en
met enkele prachtige acties konden nog een paar nog mooiere
doelpunten worden gemaakt. De exacte uitslag van de wedstrijd is mij
niet bekendt maar duidelijk is dat de pupillen deze wedstrijd gewonnen
hebben op een manier die nog lang in de geheugens van velen gegrift
zal staan.
Na afloop feliciteerden beide teams elkaar sportief en sprak Tim tegen
zijn minstens twee keer zo lange tegenstander Ton de historische
woorden : „ Wat ben jij slecht” .
En zo zien we maar weer, de pupillen hebben de toekomst en Heren 1
denktal aan een revanche volgend jaar.

Een toeschouwer.



De Waterdroppels 27

Klaverjassen.

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

Stand tiende avond:

1 Jan Nijemanting 5039
2 Corry Bergman 4952
3 Nel Nijemanting 4931
4 Miriam Samson 4813
5 Karin Nijemanting 4652
6 Tom Rohling 4582
7 Jan van Houwelingen 4569
8 Ineke Rohling 4556
9 Marius Bakker 4538
10 Cees Bergman 4495
11 Wim Rozen 4410
12 Peter Samson 4360
13 Hennie Hooischuur 4333
14 Mary van Houwelingen 4221
15 Ko Zwanenveld 4142
16 Marco van Houwelingen 4124
17 Hans Korzelius 3951

Totaalstand:

1 Marius Bakker 46301
2 Peter Samson 44428
3 Hennie Hooischuur 43029
4 Ineke Roling 42893
5 Miriam Samson 41452
6 Jan van Houwelingen 41433
7 Nel Nijemanting 41396
8 Jan Nijemanting 41127
9 Hans Korzelius 40250
10 Bas Blom 40631
11 Corry Bergman 39202
12 Marco van Houwelingen 39026
13 Tom Rohling 38420
14 Ko Zwanenveld 37425 8x
15 Janette Blom 36351
16 Wim Rozen 35684
17 Cees Bergman 35170
18 Joop van Osch 37357 7x
19 Irene van Osch 29124
20 Leida Scholten 26994 6x
21 Karin Nijemanting 25344
22 Nico Hooischuur 25116
23 Mary van Houwelingen 18536 4x
24 Annie Willemse 12792 3x
25 Piet Derkz 5105 1x

Jan Nijemanting



De Waterdroppels28

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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