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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

"Je dacht dat er geen einde aan zou komen, maar voor je het weet is
deze mooie zomer al weer lang voorbij". We gaan weer over tot de
orde van de dag, terwijl de zomer beklijft in onze herinnering.
School, werk en in onze vrije tijd sportbeoeféning, zal weer in be-
langrijke mate ons dagelijks leven gaan beïnvloeden. Hoewel voor
de fanaten onder ons het Spelletje niet seizoen gebonden is. Zij
konden zich dan ook naar hartelust uitleven bij de waterpolotrainin-
gen in de 'de Houtvaart', bij de langebaan-zwemwedstrijden in lina-
tuurplompen in den lande, of gewoon binnen trainen in het Boerhaa-
vebad.

Zwemmen is onder tropische omstandigheden zeker bij kinderen
razend populair. Gezien de gevaren die op de leer liggen is het van
krijgen niet de gelegenheid blijkt uit de berichtgeving om zwemmen
te leren op school. Ik denk dat zwemverenigingen die het leszwem-
men in hun pakket opgenomen hebben tegen betaalbare vergoeding-
en, een goed alternatief kunnen bieden. Bij DWT zijn we daar al
jaren van overtuigd, De REZ-werkgroep en haar enthousiaste kader
krijgen weer de nodige ouders te verwerken die hun kroost bij DWT
het felbegeerde zwemdiploma willen laten halen. Hoewel op het
'Late uur'voor volwassenen gelegenheid is om de watervrees
overwinnend, ook de zwemkunst meester te worden, zijn we helaas
niet in de gelegenheid om aan groepen volwassenen zwemles te
geven. Organisatorisch hoeft het geen beletsel te zijn. Het ontbreekt
echter aan het benodigde zwemwater, belang om de zwemkunst
goed te beheersen. Veel kinderen

Het tekort aan water is de diverse sectoren vaak een doorn in het
oog. Er is echter weinig aan te doen. Soms gloort er hoop in de
vorm van een welkome aanbieding. De bij de BHZ aangesloten
verenigingen krijgen ieder eens per vier weken op vrijdagavond
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voor

vijf kwartier de beschikking over zwemwater in de 'De Planeet'. Het
kunstzwemmen gaat hier met name gebruik van maken. De
waterpolowerkgroep is zelf de boer opgegaan en heeft een bevriende
vereniging bereid gevonden om (voorlopig op proef) gezamenlijke
trainingen te houden. Het zij te hopen dat deze onderneming een
succes zal worden.

Sportief gezien is alles in gereedheid gebracht om het nieuwe sei-
zoen aan te vangen. Een goede onderlinge communicatie kan daarbij
stimulerend werken, wat zeker een positief effect op de prestaties
zal hebben. 'Afstemmen' is het credo! Bestuur, T.O. en de diverse
werkgroepen gaan dit vanaf het nieuwe seizoen vertalen in een
vergaderplanning waarbij een thema neergelegd door het bestuur bij
de werkgroepen en aldaar besproken: via het T.O. voorzien van een
advies weer bij het bestuur terugkomt. DWT is er niet alleen voor
de poloer of de wedstrijdzwemmer. Door middel van deze structuur
willen we (het belang van) een interne onderlinge samenwerking
benadrukken, Thema's als de tarifering en het meerjaren-beleid
zullen onder meer aan de orde komen.

De eerste 'voorzet' van dit seizoen heeft mijn schrijfmachine gepas-
seerd. Met genoegen zal ik in de navolgende edities het wel en wee
van DWT vanuit mijn oogpunt beschouwen. Aan stof tot schrijven
zal het niet ontberen. DWT is per slot van rekening een vereniging
met pit die in december 65 jaar jong is en dat zullen we niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Ik wens alle DWT'ers al vast een fanta-
stisch seizoen toe.

0 ja, zolang de functie van penningmeester vacant is, blijf ik vanuit
deze plek een beroep doen op de leden van DWT om zich per direct
hiervoor kandidaat te stellen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Kunstzwemmen.

Rectificatie

Helaas, in de uitslag van categorie 3 van de
wedstrijd van 2 april stonden fouten!!! Dit is de goede uitslag (hoop
ik, anders wordt Nicolette weer boos op me):

Nicolette 50.253
Simone 47.949
Gwen 46.749
Patricia 46.329
Yvonne 41.620
Nicolette haalde hiermee een tweede prijs.

Zaterdag 13 mei was de techniek wedstrijd van de kringkampioen-
schappen in Castricum. Yvette en Sandra haalden het B-diploma,
Ingrid het A-diploma. Annette haalde een limiet voor de N.J.K. Ook
Femke, Dana en Mariska haalden genoeg punten voor een limiet,
maar moeten volgend jaar in een hogere categorie zwemmen en
hebben dus niets aan deze limiet. Karina en Bianca P. haalden een
limiet voor de N.K. Bianca H. haalde de tweede prijs bij de junioren
en Ingrid de derde.

CII Annette 50.688
Femke 48.161
Tera 46.889
Joyce V. 42.349
Esther N. 38.800

B Dana 53.244
Mariska 52.874
Yvette 51.656
Sandra 49.033
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A Karina 60.655
Bianca P. 58.701
Bianca H. 54.814
Ingrid 54.124

De dag daarna (het was dus een druk weekeinde) waren voor
categorie CII en B de uitvoeringen van de kringkampioenschappen.
De maandag hierna begonnen op de middelbare scholen de exa-
mens. dus de junioren en senioren hoefden nog even niet. Voor de
totale uitslag wordt 351~X, van de uitslag van de techniek opgeteld
bij 65% van de uitslag van de uitvoering. De uitslag was als volgt:
C11
Annette solo Laurel & Hardy 53.110
Femke en 'Ie ra duet Jarabe Tapatio 50.904
Chantal, Yvonne,
Joyce V., Esther,Tera,
Fenike, Annette groep Entry of the Gladiators 48,382 2' prijs
B
Dana solo Movie Mix 56.491 3' prijs
Dana en Mariska duet The Beatles 55.881 l' prijs
Dana, Mariska
Yvette, Sandra groep T.V. medley 51754 2` prijs

Hiermee werd weer een mooie hoeveelheid medailles binnen ge-
sleept. Hoewel Tera en Femke geen medaille haalden verdienen ze
zeker een complimentje, aangezien deze twee dames even lieten zien boe
je een duet perfect gelijk zwemt. Ik hoop dus dat iedereen goed heeft
opgelet toen ze zwommen, want zo moet het nou!! De punten voor soli en
duetten tellen ook t-nee voor de kringkompctie. Omdat ze deze wedstrijd
goed gezwommen hadden mochten Dana en Mariska solo en duet
zwemmen tijdens de kringploegen wedstrijd. Deze wedstrijd was 11 juni
in Grootebroek. Het was een wedstrijd voor kringploegen. De kringen
Noord-Holland, Gelderland-Overijssel, Amsterdam 't Gooi en Utrecht
deden mee. Alleen Noord
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Holland en Gelderland-Overijssel hadden een echte kringploeg met
deelneemsters uit verschillende verenigingen. Van D.W.T. zat
Annette in de kringploeg van CII en Dana, Mariska en Sandra in de
kringploeg van B. Aangezien de nieuwe groepsnummers van de
kring niet snel genoeg af waren, werd voor CII een groepsnummer
van de Zeeschuimers gezwommen en voor B ons groepsnummer.
Dit moest echter binnen drie weken worden aangeleerd, wat wel een
beetje erg kort is. Eerst werd techniek gezwommen en daarna de
muziek.

Techniek CII Annette 52.413 limiet
B Dana 51.341

Mariska 50.892
Sandra 47.541

Muziek CII groep 53.728
B solo Dana 55.305

duet Mariska en Dana 54.889
groep 52.532

Tijdens deze wedstrijd was het examen van de cursus 9. Alle
deelnemers van D.W.T. zijn geslaagd en we hebben er nu 5 nieuwe
juryleden bij. Gefeliciteerd!

Het vervolg van de kringkampioenschappen was 17 juni in Heem-
skerk. Deze keer moesten de junioren en de senioren zwemmen. Dit
leverde ons weer twee kringkamioenen op.

junioren
Bianca H. solo Beethoven 56.489 le prijs, kringkampioen
Bianca H, Ingrid duet Hungarian Rhapsody 56.140 ie prijs, kringkampioen
senioren
Bianca P. solo Phantorn of the Opera 60.851 3e prijs
Bianca, Ingrid,
Bianca, Karina groep T.V. medley 55.550 2e prijs

Meteen hierna werden voor de kringkompetitie de groepsnummers
gezwommen.
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categorie 1-2
Miranda, Mariette, Wendy,
Sanne, Priscilla, Marijke Kwak 48.080 le prijs
categorie 3-4
Annette, Femke, Terajoyce V,
Joyce B, Fsther, Yvonne Entry of the Gladiators 53.040 2e prijs
Patricia B., Nicolette, Simone,
Saskia, Ilse, Gwen Disney 50.600 3e prijs
categorie 5-6
Karina, Bianca, Bianca, Ingrid,
Dana, Yvette, Esther, Sandra T.V. Medley 57.400 2e prijs

Het beste resultaat werd deze keer gehaald door de jongste deelne-
mers. De "Kwakjes" werden eerste in categorie 1-2. Deze k * eer
hadden we twee groepsnummers in categorie 3-4, die het dus tegen
elkaar moesten opnemen. Ze werden keurig twee en drie achter
elkaar!!. In categorie 5-6 zijn we heel mooi Alliance voorbij ge
zwommen. Aan het einde van een lange dag ging iedereen met een
medaille (of twee, of drie) naar huis.

Verder werd tijdens deze wedstrijd de Princessenplaat uitgereikt.
Deze door meneer Prins ingestelde prijs is voor de vereniging die in
de laagste categorie (dus in categorie 1) de hoogste punten heeft
gehaald het afgelopen jaar. Bij iedere wedstrijd tellen per vereniging
de twee meisjes met de hoogste punten in die categorie mee. Net als
vorig jaar ging deze prijs dit jaar naar . . . . DWT !! Goed gedaan
dus
dames!

De laatste wedstrijd dit jaar was in Heemstede. Het was de tweede
techniekwedstrijd voor categorie 4, 5 en 6 van de kringkompetitie.
Simone, Nicolette en Patricia H. deden voor het eerst mee in
categorie 4, Tera en Femke voor het eerst in categorie 5 en Dana en
Mariska geheel tegen hun zin voor het eerst in categorie 6. Dit
betekende dus een hoop nieuwe figuren leren, maar volgens mij
heeft iedereen het er goed vanaf gebracht.
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categorie 4a Annette 52.254 limiet
Simone 49.588 CII-diploma, limiet
Joyce V. 45.587
Nicolette 43.667
Esther N. 43.604
Patricia H 43.087

categorie Sa Femke 50.673 B-diploma
Sandra 49.296
Tera 48.030

categorie 5b Esther B. 47.640 2e prijs
categorie 6a Bianca H. 56.678 limiet, 2e prijs

Mariska 52.368
Ingrid 51.831
Dana 51.459

categorie 6b Bianca P 58.003 limiet

Voor het eindresultaat van de kringkompetitie tellen per categorie
per wedstrijd de twee hoogste puntenaantallen mee (2 keer categorie
1, 2, 3 en 2 keer categorie 4,5,6) en de uitslagen van de muziekwed-
strijd. Uiteindelijk kwamen we hiermee op een derde plaats achter
de Zeeschuimers en Alliance.

2 juli was er afzwemmen, uiteraard in Breezand, want dat is lekker
ver weg. Ik weet helaas niet wie er hebben afgezwommen, maar ik
weet wel dat iedereen geslaagd was. Volgend clubblad zal ik erbij
zetten wie er hebben afgezwommen. Het was de eerste keer dat de
nieuwe negentjes moesten jureren. We wachten er trouwens nog
steeds op tot Han, Kitty, Francisca, Ellen, Nancy en Marcel
eindelijk een keer hun F-diploma halen. Of durven jullie soms niet?

5 juli was de laatste keer zwemmen voor de vakantie. Traditie
getrouw werd op deze dag de onderlinge wedstrijd gehouden.
Iedereen die mee wil doen mag met 2 personen of meer een korte
uitvoering zwemmen. Er waren weer vreemde combinaties te
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bewonderen, Marcel met Donna Ga, ja), trainers die samen op
Kwak zwemmen en nog een prijs winnen ook (Han speelt nog
dagelijks met zijn sleutelhanger) en nog veel meer. Helaas zat ik in
Duitsland, dus ik heb het allemaal niet kunnen bewonderen.

Ik geloof dat ik nu alles verteld heb wat er voor de vakantie is
gebeurd. Volgende seizoen komen er nieuwe groepsnummers voor
Kwak, Entry of the Gladiators en T.V. medley, dus dan moet er hard
gewerkt worden. Bovendien moeten we volgend jaar een tweede
prijs kunnen halen in de kringkompetitie. Ellen, Fransisca, Marcel
en Nancy gaan de cursus kunstzwemtrainer A volgen.

Nieole

Kringkampioensch
appen,

De 2de serie kringkampioenshappen
werden op
20 en 21 mei j.l. te Beverwijk
gezwommen. De
uitslagen zijn als volgt.

200m schooljongens
Colin Liern 2.44.0 111

200m vlinder meisjes
Danielle Kaptijn 3.01.9 PR 1
100m vrij jongens
Paul de Jong 1.11.5 111
Martin Niehot 1.11.0
Dennis v Weel 1.07.0
Casper Teeuwen 1.05.7
Colin Liern 0.58.7
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100m rug meisjes
Eveline v Leeuwen 1.34.6

200m wissel jongens
Paul de Jong 3.10.1
Colin Liem 2.27.4DIS

50m vrij heren
Colin Liem 0.26.8

4x100m vrij estafette heren
Dennis v Weel
Casper Teeuwen
Martijn de Jong
Colin Liem 4.23.8

200m vrij jongens
Martin Niehot 2.28.1 PR 1
Michiel Veen 2.18.4
Colin Liem 2.09.0 111

Weinig PR's zijn op dit 50m bad gezwommen. Uitschieters zijn
Danielle en Martin. Danielle verbeterde haar PR met 6 seconden en
behaalde ook een schitterende lste plaats. Martin zwom op de 200m
vrij de sterren van de hemel, waarbij hij zijn PR met 0,5 sec. verbe-
terde en een geweldige lste paats veroverde van zijn jaargang.
Volgend jaar moet het heter kunnen.

Bryan Liem
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Internationale zwemwedstrijd in
Osnabruck.

Op 27 en 28 mei j.l. heeft onze zwemvereniging voor de 10de keer
meegedaan aan de internationale zwemwedstrijden in
Osnabruck(Duitsland). Op 26 mei zijn 23 zwemmers zwemsters en
een aantal begeleiders met 3 busjes en 2 personenwagens bepakt en
beladen richting Osnabruck vertrokken. In de namiddag heeft DWT
het centrum van Osnabruck iets levendiger gemaakt, maar het
hoppen van de een naar de andere café bleef onder streng toezicht
van de trainer(s) gelukkig uit.Na het regelen van verblijf bij gastge-
zinnen en overige verbleven in een jeugdherberg is s'avonds een
training in het schitterende verwarmde 50m buitenbad ingelast.
Zaterdagochtend en -middag vonden de wedstrijden plaats, waarbij
de ochtend en begin van de middag de weergoden zeer zeker
ontstemd waren. Het nut van onze nieuwe witte DWT tent kwam
goed tot zijn recht. Iedereen was drijfnat en verkleumd door de
regen, waardoor zelfs het water in het zwembad een aangenamer
temperatuur aanvoelde, desondanks bleef iedereen enthousiast de
zwemmers aanmoedigen en de zwemmmers zwommen wat zij
waard zijn. Martijn v.d. Weijden spande de kroon en was dermate
enthousiast, dat hij bij de start van de eerste serie van de wedstrijd
de harde fietspomptoeter(Colin's uitvinding) liet luiden. De
zwemmers die reeds op de startblokken stonden, waaronder onze
Eric Veen, dachten dat het het startsein was en doken prompt het
water in. Erie bereikte bijna de overkant toen hij realiseerde dat er
iets mis is gegaan en dacht, dat staken onder de zwemmers niet
gebruikelijk is. Na een strenge waarschuwing door de kamprechter
richting DWT, mocht men opnieuw starten. Dit incident mag
Martijn nog lang blijven aanhoren! In de avond is door de
thuisvereniging Dodesheide een disco avond georganiseerd,
voorafgaand met een uitstekend verzorgd buffet. Ondanks de
weinige nachtrust was iedereen op zondagochtend om 9 uur
wederom in het water, maar nu met veel zonneschijn in plaats van
regen. Het was ook te merken, dat
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iedereen een beter humeur kreeg, waarbij de natte was van
vorige dag buiten gehangen kon worden. Martijn de Jong kreeg
in de vroege ochtend waarschijnlijk reeds een lichte zonnesteek.
Ondanks hij reeds achter het startblok zat te wachten, vergat hij
op tijd op het startblok te staan (voor het starten wordt je naam
2x omgeroepen). Net voordat het startsignaal werd gegeven
sprong Martijn uit radeloosheid, met een "atoombomsprong" het
water in. Dit werd door de kamprechter absoluut niet
gewaardeerd en vlak voor Martijn's neus werd een rode kaart
door de scheidsrechter uit zijn borstzak getoverd. Daar stond
onze Martijn met zijn goed gedrag! Diskwalificatie voor de
resterende wedstrijd zou het gevolg zijn, waarbij de DWT
estafetteploeg in gevaar kwam. Dank zij Anneke (haar bloedruk
steeg op dat moment hoger dan de Mount Everest), die een goed
woord bij de jury deed, kon Martijn de resterende wedstrijden
nog meedoen. De spanning steeg, toen DWT de laatste estafette
mix 10 x 50m vrij zwom. Op overtuigende wijze won DWT en
bracht een prachtige wisselbeker mee naar Haarlem. De
gewonnen medailles door de zwemmers zijn als volgt:

Brons Silver Goud Pres.medail-
le

Diana Niehot 2
Sabrina Dessens 1
Eveline v Leeuwen 2
Fleur v Dusseldorp
Bianca Dessens 2 1 1
Danielle Kaptijn 2
Willemijn v Leeuwen 1
Jennifer Bas 1
Petra Snoeks 1
Marianne de Jong 2 2
Yvette Roozen 1
Melissa Mintem 1
Sabine Roozen 2 2
Frank de Jong 1
Paul de Jong 1 1
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Martijn vd Weijden 1 1
Martin Nichot 2 1
Dennis van Weel 1 1 4
Eric Veen 2 3
Martijn de Jong 1 3
Colin Liem 1 11
Michiel Veen 2 3
Ramon Overveld 1

4x100m school est. H 1
4x100m vrij est. H 1
4x100m wissel est. H 1
10x50m vrij est. mix 1

TOTAAL 16 21 29 4

Bryan Liem

Van de polocommissie

Ook dit jaar zal ik je weer het hele seizoen
door vervelen met het reilen en zeilen van
de polo-afdeling. Van tevoren had ik mij
voorgenomen een aantal dingen te laten
veranderen, zoals: meer gaan trainen, lief
zijn voor de huiskat Lady bij ons thuis en het op tijd inleveren
van de stukjes voor het clubblad. Helaas moet ik nu al vaststellen
dat geen van drieën is gelukt. De trainingen onder leiding van
André zijn allang weer gestart in de Houtvaart en het is er druk
heb ik horen zeggen (ong. 20 poloërs -sters per keer); ikzelf ben
nog geen één keer geweest (ik heb weer last van mijn
kutsmoesje). Poes Lady kijkt mij niet meer aan, ondanks dat ik
haar smeek om de muizen op de etage van Teun en mijzelf te
verdrijven en op het moment dat ik dit schrijf is de deadline voor
het clubblaadje alweer één dag verstreken. Nou ja, volgend jaar
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beter.

Dit seizoen zullen er een aantal vaste rubrieken gaan
verschijnen, zoals: 
• de uitslagen en standen: hierin zullen alleen dié uitslagen

komen, die ik binnenkrijg! Alleen deze uitslagen zullen tellen
voor de tweede vaste rubriek, namelijk 

• De Wedstrijd: ook dit jaar is er weer De Wedstrijd met een
aantal nog vast te stellen categorieën. Voor de winnaars cq
winnaressen liggen er prachtige prijzen klaar, uitgereikt door
ons aller Ronnie Tober (in zwembroek!). 

• Agenda: de agenda zal het hele seizoen beslaan voor zover de
data bekend zijn. Elke maand zijn de dikgedrukte regels in de
agenda de nieuw bekend geworden data. Let daar dus op! 

• Verjaardagen: ook dit jaar zal iedereen weer een jaartje ouder
worden, hoewel dit niet door iedereen op prijs gesteld zal
worden. Om deze mensen een beetje te ontzien, zetten we
achter hun naam in de maand dat ze jarig zijn ook nog even
hun leeftijd, zodat iedereen weet hoe oud ze wel niet
geworden zijn. Zo vriendelijk zijn we wel.

Na wat (terechte) kritiek van diverse poloërs, dat sommige
stukjes in het clubblad wel erg veel maanden herhaald werden
(ach ja, de toets Ctrl+lns is lekker makkelijk te hanteren), zullen
de stukjes dit jaar een maximale cyclus van twee maanden
hebben.

Team-samenstellingen

Hoewel de team-samenstellingen al voor 80 á 90 % klaar zijn,
zullen ze nu nog niet bekend worden gemaakt. In het te
ontvangen poloboekje (zie volgende punt) zullen ze uiteraard
wél staan. Even geduld hebben dus!
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Poloboekje

Binnenkort zal het zesde DWT-poloboekje uitkomen,
ongetwijfeld weer iets te laat, maar dat is een goede DWT-
traditie. Ben je verhuisd of getrouwd, of juist gescheiden, of is er
iets anders veranderd en weten wij dit nog niet, geef dit dan door
aan Martijn (023 ~ 316249, er is een antwoordapparaat), dan
staat het goed in het poloboekje en kan iedereen je tenminste
bereiken.

Trainingstijden

Hieronder volgen de trainingstijden van het nieuwe seizoen. Er
zijn geen grote verschillen met vorig seizoen, dus dit moet geen.
grote problemen opleveren.

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

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

19.45 - 20.45 uur Dames selectie
21.45 - 23.00 uur Heren selectie

Zo 12.00 -13.30 uur HerenJeugd, Dames3 en
Aspiranten

September

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

Oktober

1 2 Bekerweekend Heren 1
7 8 Start Bondscompetitie
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DWT-dropping

Op de woensdag in de herfstvakantie zal er wederom de DWT-
dropping georganiseerd worden voor Heren Jeugd, Meisjes en
Aspiranten. Tegen die tijd horen jullie er nog wel meer van!!

Verjaardagen
De volgende poloërs \  polosters zijn september jarig:

Lodewijk van den Heuvel Hl 01 -09 30
Gé Luttikhuizen H4 07-09 58
Martin Kamstra H3 10-09 30
Martine Rohling Dl 12-09 27
Eric Thoolen Rl 17-09 27
Jurgen Kleinhout H3 23-09 32
Marion van Capelle D3 24-09 32
Ronald Stricker H2 26-09 35

Volgende maand te verwachten: 
de vaste rubrieken; 
een uitgebreid verslag van onze jaarlijkse survival-tocht
naar Bad Gandersheim; 
meer onzin.

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk

Van de voorzitter (polocommissie).

De vakantie tuurt nog door mijn hoofd, meer dan dertig graden
en zittend tussen in kuilen verscholen Duitsers op het strand, niet
voor 00.00 uur kunnen slapen van de warmte en werkend in een
kantoor met ramen op het zuiden zonder airco. Maar de zomer is
meer dan dertig graden en toch is dat water niet warmer dan
twintig graden,



De Waterdroppels 17

zodat de koffie van t-neer dan veertig graden het met tien graden
onderkoelde lichaam moet opwarmen met minstens zeven
komma nul graden (Kitty bedankt, Kitty bedankt!!!). Kortom een
nieuw waterpolo seizoen staat voor de deur. Na een drietal keren
balletje gooien begon op Woensdag 2 Augustus de voorbereiding
van het nieuwe seizoen. Wat? Vraag je je nu af waarom jij niet
wist dat er bij D.W.T. bij een temperatuur van dertig graden
buiten wordt getraind. Wat? Wist jij dat niet? Had jij geen briefje
gehad dat de trainingen al weer begonnen zijn? Kon de postbode
jouw brievenbus weer niet vinden. Is het in de vakantie kwijt
geraakt of zijn de briefjes niet goed verzonden. Ben je in een
communicatie wak terecht gekomen? Jammer joh, er zijn geen
briefjes verstuurd. Al vanaf het begin van dit jaar staan deze
dagen en tijden in het clubhuis. Nog was ik er niet zeker van of
het overgekomen was. Alle tijden en dagen opgehangen in het
clubhuis en nog wel voor 6 Mei, zodat het risico bestond dat
iedereen het kon lezen. Ook tijdens de selectiebesprekingen is
het nog eens ter sprake gekomen!!!!! Geen briefjes dus. Om in
het vervolg interactief tot ieders hersenen te kunnen doordringen
is een verbond gesloten met onzer eigen JOMANDA UT TIEL.
Badend in het zweet word je nu wakker en vraag je je af wanneer
de trainingen weer gaan beginnen.

Even zonder gekheid. De polocommissie probeert zoveel
mogeijk duidelijkheid te verschaffen over alle mogelijke zaken.
Deze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via het clubblad
of via de aanvoerder. Duidelijk is het dat de polocommissie er is
om aan de wensen en plichten van de spelers te voldoen. Zijn er
vragen of onduidelijkheden schroom dan niet en bel. Voor de
duidelijkheid staat onderstaand nog een lijstje van mensen die in
de polowerkgroep zitten en hun taken. Nu kun je direct diegene
benaderen die de opmerking aangaat.
• Marius Bakker (secretaris)

 tel. 289308 Postlaan 10 2101 WH Heemstede
• Ton van Gemert (penningmeester+toernooien commissie)

 tel. 329895 Gangolfpleintje 6 2011 XX Haarlem
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• Eddy Roosen (materiaal)
 tel. 245539 Lorentzkade 158 2014 CD Haariem

• Ulco Kleinhout (ondersteunend werklid + vitrine)
 tel. 373988 Roemer Visscherstraat 187 2026 TR Haarlem

• Martijn Heernskerk (clubblad)
 tel. 316249 Zuider BuitenSpaarne 118rd 2012 AD Haarlem

• Teun Weustink (vice voorzitter)
 tel. 316249 Zuider BuitenSpaarne 118rd 2012 AD Haarlem

• Eric Thoolen ( voorzitter)
 tel. 323292 Zuider BuitenSpaarne 118rd 2012 AD Haarlem

Ledenadministratie
Mevrouw 1. Rohling tel. 338993 Dillestraat 3 2034 MN
Haarlein

Nog even voor de duidelijkheid. Zijn de waterpoloballen zacht of
zijn er teveel slechte ballen dan spreek je Ed daar direct op aan.
Heb je vragen omtrend het Pinkstertoernooi, spelen we wel of
niet, dan kun je je direct wenden tot Ton. Ziet het ingezonden
stuk van de polocommissie er weer het zelfde uit en heeft je
dochter die zelfde spelfout voor de vierde keer uit het clubblad
gehaald dan benader je Martijn daarover. Heb je een idee om de
nieuwe vitrine te voorzien van een ledenwervende actie bel dan
Ulco. Marius is ondersteunend lid en wil door niemand gestoord
worden, ook niet midden in de nacht door mnr Dijkman,
overigens wordt Marius al helemaal ziekgebeld door de
competitieleider om data door te geven van wedstrijden, waarbij
opnieuw de vertrektijd krap was en het aantal spelers minimaal.
Voor alle andere vragen: Teun of Eric, en let op het goede
nieuws: wij hebben beiden een antwoordapparaat en bellen in
tegenstelling tot wat vele anderen je beloven (nietwaar, Ronald?)
je wel terug. De familie Rohling is opgenomen om duidelijk te
maken dat daar het lidmaatschap moet worden opgezegd. Doe dit
voor de zekerheid ook bij Teun of Eric om te voorkomen dat er
door verstopte communicatiekanalen en een wat zieke Jomanda
dit bericht de polocommissie niet heeft bereikt. Is jouw probleem
nu nog niet opgelost en wordt je wat wanhopig
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van het nog steeds niet terugbellen of staat het beleid je niet aan
of wil je een coupe plegen en de polocommissie de wacht aan
zeggen neem dan contaet op met Eric Thoolen of Guus Nihot.
Even duidelijk nu!!!!! De trainingen i-ijn al weer minstens een
week begonnen, wanneer komt het clublilitd uit, wordt er al weer
binnen getraind. De buitentrainingen waren een succes. Een
constante opkomst en leuke gevarieerde trainingen. In
tegenstelling van wat er in het laatste clubblad stond blijven de
trainingstijden voor alle teams hetzelfde. De Damesselectie heeft
te kennen gegeven dat er weer twee keer getraind gaat worden.
De Vrijdag blijft en de Zondag komt hierbij. Speciale aandacht
gaat er dit jaar besteed worden aan de Adspiranten. Teun en Erie
willen op Dinsdag van 18.30 - 19.30 en Vrijdags van 19.30 -
20.00 uur een start gaan maken met het door de KNZB voor
geschreven IK POLO plan. Het is de bedoeling dat na de
zwernvaardigheids diploma's de kinderen doorstromen naar het
IK POLO plan om de aanwas van pupillen en asspirantcn te
garanderen. Hebben jullie nog neefjes of nichtjes die nog niet
aan sport doen breng ze mee. Iedereen mag een maand
vrijblijvend meedoen. De Heren Jeugd spelers zullen regelmatig
door de herentrainers gevraagd worden om mee te doen met de
heren teams. Ze moeten gaan wennen aan het heren polo dat
fysieker is dan het jeugdpolo.

Dankzij de trainerscursus die het afgelopen jaar is gehouden
door Andre zitten we op dit moment ruim in de trainers. Voor
alle jeugdteams zijn er twee trainers, zodat er nog meer
individuele > begeleiding kan komen. Alle trainers worden
begeleid door Andre. Een traincrshandboek wordt aan iedere
trainer verschaft. In het handboek wordt de trainer
trainingsmateriaal en hulpmaterialen verschaft. Alles met als
doel om de trainers te ontlasten van organisatorische zaken,
zodat zij zich kunnen richten op de training. Wat rest me nu nog
om iedereen een sportief en gezond seizoen te wensen, dus bij
deze!

Eric Thoolen
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Bericht van Heren 2.

Het seizoen is nog wel niet begonnen maar toch is hier al een
kort stukje over de nog steeds favoriete spelers van heren 2. De
vakantie is door de meeste van ons wel aardig overleefd, geloof
ik, al zullen een paar spelers dit scisoen niet met ons meedoen
maar, als straf voor teveel inzet in het vorige scisoen, mee
moeten doen met heren 1, De rest van ons heeft erg veel
medelijden met deze arme sukkels want zij zullen dit seisoen
niet veel wedstrijden winnen. Wij als heren 2 gaan dit jaar
ernstig rekening houden met een kampioenschap want volgens
mij gaan we er dit jaar voor. Dus aan het eind van het scisoen is
er een gigantisch groot kampioensfeest in het clubhuis, data en
nadere bijzonderheden volgen nog. Als u op
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die dag 1)ij wilt dragen aan de algemene feestvreugde dan kunt u
het Ixste een rondje geven aan de kampioenen, wij (heren 2) dus,
en mischien rnag u dan wet meefeesten. Spcciaal voor dit
scisoen hebben wij wat oude maar nog steeds effectieve
technieken van stal gehaald zodat wij waarschijnlijk dit jaar de
prijs voor het mooiste waterpolo, één van de categorieën van de
wedstrijd (zJe stukje van de polocommisie) zullen winnen. Dat
had natuurlijk al veel eerder had moeten gebeuren maar de
polocommisie is volgens ons enigzins corrupt, op zich niks mis
mee natuurlijk zolang het maar geen nadelige en of te opvallende
positieve effecten heeft voor heren 2. Voor de rest gaan we er dit
jaar weer een aardig polo jaar van maken, vooral onze
wedstrijden zijn een lust voor het oog, ~n we hopen dat ons
publiek zoals altijd weer in grote getale aanwezig zal zijn.

Heren 2

(ADVERTENTIE)

Hier had uw advertentie kunnen staan,

die dan door vele sporters en aanwezigen

binnen en buiten DWT gelezen wordt.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de redactie.
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Een nieuw begin ? ? ? ?

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen, voor iedereen die het
vorig jaar niet gelukt is of voor diegenen die hun leven willen
beteren. Vanaf heden geldt ook in het clubhuis de vervuiler ruimt
zelf (en gelijk) op. Het heeft geen zin (denk ik) om met
lijfstraffen te dreigen, want er zijn er tegenwoordig zat, die dat
lekker vinden. Het lijkt mij beter om mensen, die de boel
vervuilen c.q. vernielen, te waarschuwen en bij herhaling te
schorsen ('schorsen' betekent levend ontvellen, maar wordt ook
wel gebruikt in de betekenis van 'verwijderen') van de
vereniging. Ook de werkgroepen, die van het clubhuis gebruik
maken, worden vriendelijk doch dringend verzocht het clubhuis
schoner achter te laten dan men het aantreft. Excuses in de trent
van de kopjes waren niet schoon, dus heb ik onze vuile was er
ook maar bij gezet, worden niet meer geaccepteerd. Wel is het
raadzaam de clubhuiswerkgroep te informeren wanneer het
clubhuis vies is aangetroffen. De clubhuiswerkgroep zal komend
seizoen weer een barmedewerkersavond organiseren. Op deze
avond zal c.e.a. over de bardienst uit de doeken worden gedaan,
tevens kunnen er vragen worden gesteld. Ook opbouwende
kritiek is welkom. De datum zal in het volgende clubblad bekend
worden gemaakt.

Namens de clubhuiswerkgroep,
Stefan Woolthuis

PS. We kunnen nog altijd hulp achter de bar gebruiken, wees dus
eens spontaan en meld je bij Rob Goedkoop of Bart Wever voor
een bardienst aan.
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5e Casparie. 
Open Nederlandse kampioenschappen
masters te Apeldoorn.

Op zatcrdag 10 juni ben ik alleen per trein naar Apeldoorn
gegaan om aan cie open nederlandse kampioenschappen masters
deel te nemen. Met een vertraging van de trein van 20 minuten
kwam ik later aan dan gepland vandaar dat ik niet meer kon
inzwemmen. Ik heb me wat losgezwaaid. De wedstrijden vonden
plaats in het prachtige huitenbad "Kristalbad" (50m baan).
Jammer dat het slecht weer was namelijk af en toe regen en 15*
C. Om 10.45 uur moest ik in de 3e serie starten voor de 800m
Borst crawl. Orn 17.00 uur s middags moest ik ook in de 3e serie
starten voor de 2(X)m school slag. e Op beide nummers ben ik
als 5 geëindigd en een mooie oorkonde kreeg ik als aandenken.
Er deden 12 landen mee aan dit kampioenschap.

800m borst crawl 16.02 5 e
200m schoolslag 4.05 5 e

De tijden zijn minder snel dan als in een binnenbad (25m baan)
en de weersomstandigheden waren niet optimaal. Oni 18.20 uur
ging ik met de trein terug en om 20.30 uur was ik thuis. Ik heb 'n
fijne herrinering aan deze dag. In september aanstaande hoop ik
naar de korte afstanden zwernwedstrijden voor masters te Sittard
te gaan.

Corine Kalbfleisch.
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Adressen en telefoonnummers.

DAGELIJKS BESTUUR
Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

secr. R. van Weel
Liverpoolstraat 10
2031 PX  Haarlem
tel. 023 - 5 33 44 13

Penningm. H.Scholten
Fuhropstraat 35
2024 VA  HAARLEM
tel. 023 – 5 25 47 26
gironr. 593457

LEDENADMINISTRATIE
I.Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  HAARLEM
tel. 023 – 5 33 89 93

UURLEIDERS LESZWEMMEN
Boerhaavebad vrijdag
17  - 18  uur:30 30

W.Bakker
tel. 023 - 5 63 90 39
na 11-11-95  023 - 5625656

18  - 19  uur:30 30

M. Zwart
tel. 023 - 5 31 76 78

20  - 21  uur  Late uur U :45 45

Th van Giezen
tel: 023 - 5 37 00 99
C. Zwaneveld
tel: 023 - 5 25 69 24

De Planeet zaterdag
Th van Giezen
tel. 023 – 5 37 00 99

TECHNISCH OVERLEG
Voorz. M. Stam

Pr. Steynstraat 26
2021 VE  Haarlem
tel. 023 – 5 27 16 48

Jeugd- en REZ-zaken
secr. C. Wigman

Rijksstraatweg 275 rd
2024 DH Haarlem
tel: 023 - 5 26 52 65

Polo-werkgroep
voorz. E.Thoolen

ZuiderBuitenSpaarne 118rd
2012 AD Haarlem
tel. 023 – 5 32 32 92

Zwemwerkgroep
secr. mw. A.Veen

Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Kunstzwemmen
secr. mw. P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 38 11 33

Clubhuiswerkgroep
W.Stricker
Poelgeest 95
2036 HS  HAARLEM
tel. 023 – 5 36 28 65

Clubhuis  tel. 023 - 5 400 777
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